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výsledků v souladu s platnou legislativou. Měření byla stanovena s adaptovanou osobou a 

osobami neadaptovanými při třech různých pracovních úkonech, aby bylo možné co nejlépe 

stanovit rozdíl mezi těmito osobami při expozici vibracemi. 

Diplomová práce objasňuje podstatu vibrací, popisuje vliv vibrací přenášených na ruce 

na lidský organismus a opatření proti negativním účinkům vystavení člověka vibracím. 
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1 Úvod 

Tato diplomová práce je zaměřena na vibrace přenášené na ruce. Vibrace v současném 

světě jsou součástí našeho života, ať si to uvědomujeme nebo ne, tak působení vibrací se nás 

dotýká dennodenně, ať je jejich působení pozitivní nebo negativní.  

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. V nejobecnějším přiblížení můžeme na člověka pohlížet jako 

na mechanickou soustavu složenou z dílčích hmot, tuhostí a mechanických odporů. Při 

působení vibrací je však 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. 

V diplomové práci se zaměřím na vznik vibrací, právní rámec vztahující se k hodnocení 

vibrací, účinky vibrací na lidský organismus, ochranou před nepříznivým působením vibrací 

na lidský organismus a samotné měření a vyhodnocení výsledků z měření. 

Měření provedu na adaptovaném pracovníkovi a na neadaptovaných studentech Vysoké 

školy báňské. Naměřené hodnoty jednotlivých skupin porovnám a vyhodnotím s platnou 

legislativou. 

Cílem práce je na základě provedených měření vyhodnotit vliv adaptace obsluhy na 

velikost expozice vibrací přenášených na ruce. 
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2 Podstata mechanického vlnění 

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. V nejobecnějším přiblížení můžeme na člověka pohlížet jako 

na mechanickou soustavu složenou z dílčích hmot, tuhostí a mechanických odporů. Při 

působení vibrací je však 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. 

Zvláštní pozornost si zasluhují mechanické rázy, vyvolávající otřesy lidského organismu. 

Na rozdíl od proměnných vibrací se během mechanického rázu vyvíjejí v lidském těle velké 

dynamické síly, které mohou v důsledku nelineárního chování organismu vyvolat jeho akutní 

poškození. 

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. Expozice vibracím je výrazně ovlivněna faktory 

fyzikálními (pracovní kmitočet stroje, časový průběh a směr působení vibrací, denní a celková 

doba expozice aj.), biodynamickými (tělesná konstituce, hmotnost, poloha těla a končetin, 

obsah styčné plochy, velikost vyvozovaných sil aj.) a individuálními (predispozice k 

rychlému vzniku onemocnění z vibrací, kouření, léky, údržba nářadí aj.). [1] 

2.1 Dělení vibrací podle způsobu přenosu: 

1. celkové horizontální nebo vertikální vibrace, posuzované v kmitočtovém rozsahu 0,5 

Hz až 80 Hz, 

2. vibrace přenášené na ruce, posuzované v kmitočtovém rozsahu od 8 Hz do 1000 Hz, 

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

kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 1000 Hz, 

4. celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 0,5 Hz, které vyvolávají nemoci z 

pohybu, 

5. celkové vibrace v budovách, posuzované v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 80 Hz. 
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Obrázek 1: Mechanický model celé tělo, ruka a paže [2] 

 

Obrázek 2: Frekvence a amplitudy kmitání [2] 
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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 

(např. strojírenství, hutnictví, hornictví, stavebnictví), zemědělství, dopravě atd. 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 ervů a pohybového aparátu 

horních končetin. Dlouhodobá expozice celkovým vibracím je nejčastěji spojena s řízením 

dopravních prostředků a mobilních strojů. Podle epidemiologických údajů je v důsledků 

kombinace vynucené pracovní polohy a působení celkových vibrací nejvíce ohrožen bederní 

úsek páteře. S expozicí vibracím přenášeným zvláštním způsobem se setkáváme nejčastěji při 

práci s motorovými postřikovači, křovinořezy atp. V posledním období se množí stížnosti na 

nadměrné vibrace v budovách z pozemní dopravy (železnice, silnice) a průmyslové činnosti v 

lomech. Tyto vibrace spadají také do komunální oblasti. 

Při měření vibrací přenášených na člověka se postupuje podle normových metod. 

Základní veličinou používanou k popisu mechanického pohybu je zrychlení vibrací vyjádřené 

efektivní hodnotou aef [m/s
2
] nebo hladinou zrychlení La [dB] vztaženou k referenčnímu 

zrychlení 1 m/s
2
. Vibrace lze popsat také rychlostí a výchylkou mechanického pohybu, 

nicméně z důvodu snímání vibrací akcelerometry se používá k jeho popisu zrychlení. Při 

všech druzích přenosu se zjišťují výlučně translační neboli posuvné vibrace. [1] 

Základním deskriptorem pro hodnocení vibrací přenášených na člověka je průměrná 

(energeticky ekvivalentní) hladina zrychlení vibrací, která se podle způsobu a směru působení 

vibrací kmitočtově váží příslušným váhovým filtrem, zabudovaným ve vibrometru. Pokud je 

třeba znát kmitočtové složení vibrací, provádí se kmitočtová analýza v třetinooktávových 

pásmech ve výše uvedených rozsazích středních kmitočtů. Vibrace se měří na styčné ploše v 

místě jejich přenosu do lidského organismu. K danému účelu se používají speciální úchyty 

(např. sedadlový úchyt), které umožňují snímání vibrací ve třech směrech, aniž by se 

podstatným způsobem narušily podmínky přenosu. U celkových vibrací, vibrací přenášených 

zvláštním způsobem a vibrací v budovách je základem hodnocení dominantní směr vibrací. V 

případě vibrací přenášených na ruce je nutné stanovit ze tří složek vibrací vektorový součet, 

tzv. souhrnnou hladinu zrychlení vibrací. Základní limitní hodnota Law8h činí u celkových 
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vibrací 110 dB a vibrací přenášených zvláštním způsobem 100 dB, Nejvyšší přípustná 

souhrnná hladina zrychlení vibrací přenášených na ruce Lhv8h činí pro osmihodinovou 

pracovní dobu 123 dB. 

Hygienický limit průměrných souhrnných vážených hladin zrychlení vibrací pro jinou 

pracovní dobu T než 480 minut se stanoví tak, že se k přípustnému expozičnímu limitu Law,8h 

nebo Lahw,8h přičte korekce Kt, která se stanoví podle vztahu [3] 

Kt = 10.log (480/T),  [dB]  

Standardní metody měření vibrací přenášených na člověka se řadí do tří tříd přesnosti, 

přičemž výsledky měření se uvádějí včetně přidružených nejistot. Přesnost měření vibrací 

vyplývá z třídy přístrojů a přesnosti použitých metod. Nejpřesnější jsou referenční měření 

vibrací v 1. třídě přesnosti, kdy je celková nejistota do 2 dB včetně. V 2. třídě přesnosti se 

nejistota nachází v pásmu od 2 dB do 3 dB včetně. Nejméně přesná provozní měření vibrací 

ve 3. třídě přesnosti pak vykazují nejistotu v pásmu od 3 dB do 5 dB včetně. Pro hygienické 

posouzení expozice jsou nejvhodnější referenční a technická měření vibrací. 

 

Obrázek 3: Úroveň zrychlení v normálním světě [2] 

 

 Vibrace jsou součástí moderní doby, denně je jim lidský organismus vystavován, proto 

je důležité sledovat velikost vibrací a reakci lidského těla na ně, abychom mohli vibrace 

hodnotit a následně provést opatření proti nepříznivým účinkům, které v dnešní době 

způsobují nezanedbatelné procento nemocí z povolání. 
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3 Právní rámec vztahující se k vibracím 

Expozice člověka intenzivním vibracím vyvolá vždy nepříznivou odezvu lidského 

organismu. Vibrace jsou proto zařazeny mezi často se vyskytující škodlivé rizikové faktory, a 

proto se jich, ať už přímo nebo okrajově, dotýká celá řada právních předpisů, z nichž ty 

nejdůležitější jsou uvedeny v následující kapitole. Jedná se o zákoník práce, zákon, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon o ochraně veřejného 

zdraví. Dále jde o nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, nařízení vlády, 

kterým se stanoví seznam nemocí z povolání a vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií. 

 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zákoník práce je základním zákonem, z něhož se odvozují pracovně právní vztahy 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, tak i zaměstnanců vztahující se k bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Zákoník například říká, že je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a 

ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a 

zdraví, která se týkají výkonu práce. Zároveň je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizik. Je také povinen soustavně 

vyhledávat nebezpečné činitele pracovního prostředí a přijímat vůči nim vhodná ochranná 

opatření a mít dohled nad dodržováním přijatých opatření. V zákoníku je také uvedeno, že 

zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím 

vykonávaná práce zařazena a zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [4] 

 

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

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

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon opět uvádí obecné požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a navazuje tak na zákoník práce. Mj. obsahuje požadavky na výrobní a pracovní 

prostředky a zařízení. Zaměstnavatel je podle tohoto zákona povinen zajistit, aby stroje, 
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technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Zákon obsahuje také požadavky na 

pracoviště a pracovní prostředí, díky kterým je zaměstnavatel povinen zajistit, aby pracoviště 

byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro 

zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a 

hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. A v neposlední řadě se zákon 

zmiňuje o rizikových faktorech a říká, že pokud se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují 

rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně a dále bez zbytečného odkladu vždy 

pokud dojde ke změně podmínek práce měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a 

zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou 

míru. [5] 

 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 274/2003 Sb., 

změněný a doplněný zákonem č. 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických 

přípravcích. 

V tomto zákoně se uvádí, že osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a 

zařízení, která jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště a vlastníci, popřípadě 

správci pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vznikají vibrace, 

jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby nepřekračovali 

hygienické limity. Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací s 

výjimkou letišť nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku 

nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby příslušným 

orgánem ochrany veřejného zdraví. 

Dále tento zákon ukládá povinnost zaměstnavatele kategorizovat práce u něj se 

vyskytující. Měření a vyšetřování pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté 

kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, může zaměstnavatel provádět pouze 

prostřednictvím akreditované nebo autorizované osoby. Riziková práce je taková práce, při 

níž je nebezpečí vzniku nemocí z povolání nebo jiné nemoci související s prací, která je 

zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto 

rozhodně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. [6] 
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Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Přípustný expoziční limit vibrací 

Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou 

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

se rovná 1,4 m.s-2. 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.  

 

Hygienický limit vibrací pro jinou než osmihodinovou pracovní dobu 

Hygienický limit průměrných souhrnných vážených hladin zrychlení vibrací pro jinou 

pracovní dobu T než 480 minut se stanoví tak, že se k přípustnému expozičnímu limitu Law,8h 

nebo Lahw,8h přičte korekce KT, která se stanoví podle vztahu KT = 10.lg(480/T), [dB]. 

Pro expozice vibracím přenášeným na ruce po dobu dvaceti minut a kratší přípustný 

expoziční limit se rovná 137 dB nebo 7,1 m.s-2. 

Zaměstnavatel provádí hodnocení rizika na základě znalostí údajů o předpokládané 

míře zátěže vibracím a podmínek užívání zařízení uváděných výrobcem. Hodnocení rizika na 

základě znalostí údajů uváděných výrobcem nenahrazuje měření. Hodnocení a měření vibrací 

se provádí pravidelně a dále vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce. [3] 

 

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

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při konstrukci a výrobě strojních 

zařízení a bezpečnostních součástí 

Strojní zařízení musí být vyrobeno tak, aby plnilo funkci a mohlo být seřizováno a 

udržováno, aniž by osoby byly vystaveny riziku, pokud se tyto operace provádějí za 

podmínek předpokládaných výrobcem. Dále strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno 

tak, aby rizika způsobena vibracemi strojního zařízení byla snížena na nejnižší úroveň, 

přičemž je třeba brát v úvahu technický rozvoj a dostupnost prostředků ke snižování vibrací, 

zvláště u zdroje. Návod k použití musí obsahovat informace o vibracích přenášených z 

ručních strojních zařízení a z ručně vedených strojních zařízení, a to váženou efektivní 

hodnotu zrychlení vibrací přenášených na ruce, pokud překročí 2,5 m/s2, zjištěnou podle 

příslušného zkušebního předpisu. Jestliže zrychlení nepřekročí 2,5 m/s2, musí to být uvedeno. 

Neexistuje-li použitelný předpis pro zkoušení, musí výrobce uvést metody měření a 

podmínky, při nichž měření probíhala. [7] 
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Nařízení vlády č.290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, 

fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek 

uvedených v seznamu nemocí z povolání. 

 

Seznam nemoci z povolání pro vibrace přenášené na ruce 

 Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Objektivně prokázané 

zbělení nejméně čtyř článků prstů v chladu ověřené pletysmografickým vyšetřením 

nebo vazoparalytické stadium nemoci. 

 Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových 

neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození n. 

mediani, n. ulnari nebo obou nervů s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a 

patologickým nálezem v EMG vyšetření odpovídajícími nejméně středně těžké 

poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s 

klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG 

vyšetření odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. 

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

zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná 

artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou 

funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti. [8] 

 

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

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství kritéria, faktory a 

limity 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. 

Zařazování prací do kategorií 

a) kategorie první považuje práce, při nichž podle současného poznání není 

pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví, 
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b) kategorie druhá považuje práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat 

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

práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními 

právními předpisy a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie 

druhé podle přílohy č. 1, 

c) kategorie třetí považuje práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity a práce 

naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1, 

přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena 

technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů a pro zajištění ochrany zdraví osob 

je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná 

ochranná opatření a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání 

nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně 

poznání za nemoci související s prací, 

d) kategorie čtvrtá považuje práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze 

zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 

 

Kritéria kategorizace pro vibrace 

Kategorie druhá 

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

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

vyšší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou směnu zvláštním 

právním předpisem snížená o 10 dB, avšak tuto nejvyšší přípustnou hodnotu 

nepřekračuje, 

b) celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, jejichž vážená hladina zrychleni 

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

dobu zvláštním právním předpisem, snížena o 10 dB, avšak tuto nejvyšší přípustnou 

hodnotu nepřekračuje, 

c) po dobu trvání některé dílčí pracovní operace:  

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

než 123 dB. 

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 

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

za dobu expozice je nižší než 140 dB. 
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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. 

Při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice, jimiž jsou týdenní 

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

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

daná práce 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. [9] 

 

Normy vztahující se k vibracím 

Vibracemi se zabývá celá řada norem, níže jsou uvedeny nejdůležitější, ze kterých jsem při 

své práci čerpal a které se zabývají vibracemi přenášenými na ruce. 

 ČSN EN ISO 10819 – Vibrace a rázy – Vibrace ruky a paže – Metoda měření a 

hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky 

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

na ruce – ČÁST 1: Všeobecné požadavky 

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

na ruce – ČÁST 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě 
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/44/ES 

ze dne 25. června 2002 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců 

rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve 

smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

Podle Smlouvy může Rada pomocí směrnic přijímat minimální požadavky na podporu 

zlepšování zejména pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečnost 

pracovníků. Tyto směrnice by neměly ukládat žádná správní, finanční ani právní omezení 

bránící zakládání a rozvoji malých a středních podniků. 

Tato směrnice stanoví minimální požadavky, a umožňuje tak členským státům 

zachovat nebo přijmout příznivější ustanovení na ochranu zaměstnanců, zejména stanovení 

nižších hodnot pro denní hodnotu vyvolávající akci nebo pro denní limitní hodnotu expozice 

vibracím. Prováděním této směrnice nesmí být odůvodňováno jakékoli zhoršení oproti stavu, 

který již v členském státě existuje. 

 

Pro účely této směrnice se: 

a) „vibracemi působícími na soustavu ruka-paže“ rozumějí mechanické vibrace, které 

přeneseny na soustavu ruka-paže zahrnují rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců, 

zejména cévní, kostní a kloubní, nervové a svalové poruchy. 

 

Limitní hodnoty expozice a hodnoty expozice vyvolávající akci 

Pro vibrace působící na soustavu ruka-paže: 

a) denní limitní hodnota expozice normalizovaná na osmihodinovou referenční dobu činí 

5 m/s
2
; 

b) denní hodnota expozice vyvolávající akci normalizovaná na osmihodinovou referenční 

dobu činí 2,5 m/s
2
. 

 

V souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice 89/391/EHS musí zaměstnavatel při hodnocení rizika 

věnovat zvláštní pozornost: 

a) úrovni, druhu a trvání expozice včetně všech expozic přerušovaným vibracím nebo 

opakovaným otřesům; 

b) limitním hodnotám expozice a hodnotám expozice vyvolávajícím akci stanoveným v 

článku 3 této směrnice; 

c) všem účinkům na bezpečnost a zdraví zvlášť ohrožených zaměstnanců; 
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d) všem nepřímým účinkům na bezpečnost zaměstnanců vyvolaným vzájemným 

působením mezi mechanickými vibracemi a pracovištěm nebo jiným pracovním 

vybavením; 

e) informacím poskytnutým výrobci pracovního vybavení v souladu s příslušnými 

směrnicemi Společenství; 

f) existenci zástupného vybavení určeného ke snížení úrovně expozice mechanickým 

vibracím; 

g) prodloužení expozice vibracím působícím na celé tělo nad obvyklou pracovní dobu na 

odpovědnost zaměstnavatele; 

h) zvláštním pracovním podmínkám, například nízkým teplotám; 

i) odpovídajícím informacím získaným ze zdravotního dohledu, pokud možno včetně 

informací zveřejněných. [10] 

 

3.1 Shrnutí právních předpisů vztahujících se k vibracím 

Pokud se podíváme na výčet zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a norem související 

s ochranou a bezpečností zdraví při práci, ať celkově nebo jen s vibrujícími nástroji, tak 

zjistíme, že naše právní ochrana je na vysoké úrovni. V posledních letech naši zákonodárci 

poskytli dostatečnou právní základnu v této problematice. Je nesporné, že tento přínos je 

patrný při ochraně zdraví zaměstnanců. 

Při srovnání České legislativy s legislativou Evropské unie zjistíme, že Česká legislativa 

je mnoha věcech mnohem přísnější a přistupuje k problému ochrany a bezpečnosti zdraví při 

práci komplexně.  

Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce je v České legislativě 1,7 m.s
-2

, 

kdežto v Evropské unii činí hodnota 2,5 m.s
-2

. Z těchto čísel je patrná přísnost České 

legislativy, což je při prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců přínosné. 
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4 Účinky vibrací 

Účinky vibrací na člověka jsou definovány jako následky mechanických vibrací a 

chvění na tělo člověka. V normálním každodenním dění jsou lidé vystavováni různým 

druhům zdrojů vibrací, např. v autobusech, vlacích a automobilech. Mnoho lidí je rovněž 

vystavováno vibracím během pracovního výkonu, např. vibrace z různých ručních nástrojů, 

strojů nebo větších vozidel. Tak jako může být příjemný nebo nepříjemný zvuk, účinky 

vibrací na člověka mohou být také příjemné i nepříjemné. Jemné vibrace např. při sezení v 

houpacím křesle mohou být příjemné. Větší vibrace, např. při jízdě autem po nerovné 

vozovce nebo při práci s nástroji jsou již příjemné mnohem méně. 

Vibrace působící na ruce-paže jsou citelná přes soustavu ruka-paže. Každodenní 

vystavení ruku-paží účinkům vibrací může v průběhu několika let způsobit trvalá poškození, 

obvykle končící jako tzv. “white-finger” syndrome nebo může poškodit klouby, svaly zápěstí 

a svaly loktů. 

Pravděpodobnost rozvoje příznaků vibračního syndromu ruky a paže u jednotlivce 

závisí na jeho/její vnímavosti, jakémkoliv prodělaném onemocnění a předchozích zdravotních 

stavech, činitelích vztahujících se k práci, prostředí a osobních faktorech, jejichž přehled je 

níže. [11] 

Účinky vibrací a vystavení člověka chvění a vibracím bylo již popsáno v mnoha 

výzkumných studiích, které hodnotí následky vystavování účinkům vibrací na člověka, 

zejména pak v pracovním prostředí. Výsledky byly využity pro ustanovení mezinárodních 

standardů, které účinky vibrací na lidské tělo hodnotí. Směrnice EU 2002/44/ES zavedla 

minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců, pokud jsou 

vystaveny rizikům plynoucím z vibrací v průběhu své práce. 

4.1 Faktory ovlivňující účinky expozice člověka vibracím přenášeným na ruce 

Účinky expozice člověka vibracím přenášeným na ruce v pracovních podmínkách může 

být také ovlivněna následujícími činiteli: 

a) směrem vibrací přenášených na ruce, 

b) schopností a zručností obsluhy, metodou práce, 

c) věkem obsluhy nebo kterýmkoliv činitelem predispozice jeho/její tělesné konstituce 

nebo zdraví, 

d) dočasným časovým snímkem a metodou práce, tj. délkou práce, pracovním tempem a 

klidovými přestávkami, kdy se nářadí odkládá stranou nebo se drží v ruce za 

volnoběžných otáček atd., 
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e) kontaktními silami, jako jsou síly stisku a přítlaku, kterými obsluha působí rukama na 

nářadí nebo opracovávaným předmět a tlakem vyvíjeným na kůži, 

f) polohou ruky a paže a polohou těla během expozici, 

g) typem a stavem vibrujícího stroje, ručního nářadí a připojeného příslušenství nebo 

opracovávaným předmětem, 

h) plochou a umístěním částí rukou exponovaných vibracím. 

Následující činitelé mohou specificky ovlivnit změny krevního oběhu způsobené vibracemi 

přenášenými na ruce: 

i) klimatické podmínky a činitelé ovlivňující teplotu těla a rukou, 

j) onemocnění ovlivňující krevní oběh, 

k) látky ovlivňující periferní oběh, jako je nikotin, určité léky nebo chemikálie 

v pracovním prostředí, 

l) hluk. [11] 

 

4.2 Nemoci z povolání 

Nemoci z povolání jsou podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., nemoci 

vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných 

škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v Seznamu nemocí z povolání. 

Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením 

chemických látek. Nemoci z povolání jsou uvedeny v Seznamu nemocí z povolání, který tvoří 

přílohu zmíněného nařízení.  

Ohrožením nemocí z povolání se podle § 347 zákoníku práce rozumí takové změny 

zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž 

vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně, který lze posoudit jako nemoc 

z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. 

4.3 Nemoci způsobené vibracemi 

Práce s vibračními nástroji a zařízeními způsobila v roce 2009 u 163 osob celkem 230 

onemocnění, což představovalo 5,4 % ze všech nemocí z povolání hlášených v tomto roce.   

1. Onemocnění cév rukou z práce s vibračními nástroji bylo diagnostikováno celkem 

59x. Z 39 postižených pracovníků mělo 20 osob nemocné obě ruce a 19 osob mělo 

postiženou pouze jednu končetinu. Onemocněli především brusiči kovů-cídiči odlitků 

(23x) a zámečníci-nástrojáři (13x). V dalších 9 profesích onemocněl jeden až čtyři 

pracovníci.  
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2. Poškození periferních nervů z práce s vibračními nástroji vzniklo u 121 pracovníků, 

přičemž 81 osob mělo postiženo jednu končetinu a 40 osob mělo nemocné obě horní 

končetiny.  Syndrom karpálního tunelu byl zjištěn 152x, poškození ulnárního nervu v 

oblasti lokte bylo zaznamenáno 6x a v oblasti Guyonova kanálu 3x. Onemocněli 

převážně zámečníci-svářeči (46x), brusiči kovů-cídiči odlitků (20x), horníci-lamači 

(17x). V dalších 37 profesích došlo k postižení jednoho až šesti pracovníků.  

3. Onemocnění kloubů horních končetin z práce s vibračními nástroji bylo 

diagnostikováno u 9 mužů. Artróza loketních kloubů byla zjištěna 4x, artróza palce 

ruky 3x, artróza drobných kloubů rukou 2x a artróza zápěstního kloubu vznikla 

jednou. [12] 

 

 Graf 1: Nemoci způsobené vibracemi v roce 2009 
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Jak je patrné z grafu níže, tak hlášené nemoci z povolání u vibrací přenášené na ruce-

paži jsou ustálené a mírně se v posledních letech jejich výskyt zvyšuje, což může mít za 

následek častější používání vibrujících nástrojů, které jsou v dnešní době nedílnou součástí 

lidského života. A v blízké budoucnosti nemůžeme očekávat skokové snížení NzP. 

 

Graf 2: Hlášené NzP způsobené vibracemi v letech 2002-2009 
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Mechanizované pracovní postupy a nářadí, exponující ruce obsluhy vibracím, jsou 

široce rozšířené v mnoha průmyslových činnostech. Původcem profesionální expozice 

vibracím přenášených na ruce mohou být rotační nebo úderná ruční mechanizovaná nářadí 

používaná ve zpracovatelském průmyslu, v lomech, v dolech, ve stavebnictví, lesnictví a 

zemědělství, veřejných službách a dalších pracovních aktivitách. K expozici vibracím 

přenášených na ruce může docházet také z vibrujících opracovávaných předmětů držených 

obsluhou v ruce a z vibrujících ovládacích prvků držených v ruce, jako jsou řídítka motocyklu 

nebo volanty vozidel. 

Nadměrná expozice vibracím přenášených na ruce může vyvolat poruchy krevního 

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

postižení periferních cév a nervů, a postižení pohybového aparátu spojených s expozici 

vibracím přenášených na ruce se obvykle používá termín „vibrační syndrom ruky a paže“. 

Pracovníci exponováni vibracím přenášeným na ruce mohou mít nervy nebo cévy postižené 

samostatně nebo současně. Postižení cév a změny na kostech a kloubech v důsledku vibrací 

přenášených na ruce se v mnoha zemích odškodňuj jako nemoci z povolání. 

 

Onemocnění horních končetin vystavených dlouhodobým působením nadměrných 

vibrací může mít několik forem podle zákona 290/1995 Sb. to jsou 

 postižení cév, 

 neurologické poruchy, 

 postižení kostí, kloubů a svalů. 

Onemocnění horních končetin dlouhodobým působením nadměrných vibrací může mít 

několik forem podle normy ČSN EN ISO 5349-1 to jsou: 

 postižení cév, 

 neurologické poruchy, 

 postižení pohybového aparátu, 

 další postižení. 

Pokud srovnáme zákon a normu, tak vidíme, že norma je o jeden bod obsáhlejší. Nyní se 

blíže podíváme na důvod odchylky. Jelikož účinnost této normy vstoupila platnost až v roce 

2002, mohly být v normě použity nové metody hodnocení posouzení následků expozice 

vibrací na lidský organismus. Detailnější rozpracování jednotlivých onemocnění je na 

následujících stránkách. 
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4.3.1 Postižení cév 

Pracovníci vystaveni vibracím přenášenými na ruce si mohou stěžovat na epizody 

zblednutí nebo zbělení prstu(ů), spouštěné zpravidla expozici chladu. Toto postižení, 

způsobené dočasným přerušením oběhu krve v prstech, se nazývá Raynaudův fenomén (podle 

Maurice Raynauda, francouzského lékaře, který jej poprvé popsal v roce 1862). Má se za to, 

že vibrace mohou v prstech narušovat krevní oběh tím, že způsobí větší vasokonstrikční 

dopověď cév na chlad. Při vysvětlení chladem vyvolaného Raynaudova fenoménu u 

pracovníků exponovaných vibracím poukazují někteří vědci na zvýšený centrální 

vasokonstrikční reflex, který je způsobený dlouhodobou expozicí škodlivým vibracím. Jiní 

vědci mají sklon zdůrazňovat roli lokálních změn, které vibraci působí v periferních cévách. 

K popisu postižení cév vyvolaných vibracemi se používají různá synonyma: mrtvé nebo bílé 

prsty, Raynaudův fenomén profesionálního původu, profesionální traumatická vazoneuróza a 

nověji bělení prstů vyvolané vibracemi (vibration induced white finger)(VWF). [11] 

 Traumatická vazoneuróza je postižení cév na prstech rukou, zejména arteriol a kapilár. 

Vzniká při práci s ručně ovládanými pneumatickými nástroji a zařízeními (sbíječky, vrtačky, 

kladiva, utahovačky, nýtovačky, pěchovačky,  motorové pily, brusky, leštičky, křovinořezy 

aj.) při působení vibrací o frekvenci 20 až 410 Hz. Příčinou onemocnění je spazmus 

digitálních arteriol s přechodným uzávěrem krevního řečiště a s  vyprázdněním kožních 

kapilár. Zevně se ataka projeví zbělením jednotlivých článků prstů, zejména distálních a 

prostředních. Méně častá je následná krátkodobá cyanóza (modravé až modrofialové 

zbarvení kůže), která je podmíněna narůstajícím množstvím redukovaného hemoglobinu 

v kožních kapilárách na počátku obnovující se akrální cirkulace. Následuje reaktivní 

hyperémie z  vazodilatace kožních arteriol. Je vyvolána tkáňovými metabolity vznikajícími 

během anoxemické fáze. 

Etiopatogeneze vzniku traumatické vazoneurózy není dosud zcela objasněna. Podle 

stále platné Raynaudovy teorie je zvýšení vazomotorického tonu odpovědí na dlouhodobou 

sympatickou aktivitu způsobenou přenosem vibrací. Pravděpodobné je i přímé poškození 

cévní stěny a zvýšení krevní viskozity. Významnými podpůrnými etiopatogenetickými 

faktory jsou vlhko a chlad, které samy o sobě dokáže vyvolat vazokonstrikci. Otřesy působí 

na celou cévní stěnu, nejvíce namáháno je elastické tkanivo cév, které se snaží přizpůsobovat 

vibračním momentům. Pokles elasticity se následně kompenzuje zvýšeným tonem muskulární 

vrstvy cévy prostřednictvím nervové stimulace. Nezanedbatelný je podíl CNS a senzitivního 

nervstva. Maximum patologických změn bylo popsáno v oblasti mikrocirkulace, zejména 
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v kapilární síti prstů, kde při kapilaroskopii nehtového lůžka byl konstatován spastický až 

atonický vzhled kapilár. [14]  

Klasifikace onemocnění  (podle stupně závažnosti klinických projevů) : 

1. stadium lehké vazospastické: prodloužení návratu krve do postižených prstů; je plně 

     reverzibilní, nelze hlásit jako nemoc z povolání. 

2. stadium vazospastické: typické záchvaty bělení prstů s parestéziemi vlivem chladu, 

     částečně reverzibilní – i v průběhu více let. Mimo ataku je klinický nález v normě. 

     Lze hlásit jako profesionální onemocnění. 

3. stadium vazoparalytické: chlad provokuje cyanózu, které nemusí vždy předcházet 

      fenomén bílých prstů. Ireverzibilní poškození a ochrnutím hladkého svalstva cévní stěny  

      a různě vyjádřenými trofickými poruchami na prstech. Při dnešní úrovni lékařské  

      prevence je velmi vzácné, někteří autoři polemizují o profesionální etiologii tohoto stadia. 

 

Obrázek 4: Raynaudova nemoc [14] 

  

Obrázky 5 a 6: Raynaudova nemoc [15] 
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Prognóza lehkého onemocnění je velmi příznivá. Je-li postižený pracovník vyřazen z 

práce, která je spojena s nadlimitní expozicí vibracím přenášeným na ruce, onemocnění již 

dále neprojevuje a v průběhu následujících let je tendence k samovolnému uzdravení. Počet 

článků prstů, na nichž lze chladem vyvolat bělení, se postupně snižuje a po 5 letech již 

mnohdy nelze bělení vyvolat. Zásadní je vyřazení z pracovní nadlimitní expozice vibracím 

přenášeným na  ruce/horní končetiny či časové omezení této expozice. S ohledem na 

skutečnost, že onemocnění způsobuje většině postižených jen nevýrazné potíže a po 

převedení na jinou práci je tendence k samovolnému uzdravení, v praxi není u řady 

postižených žádná jiná léčba nutná. [16] 

4.3.2 Neurologické poruchy 

 Pracovníci exponováni vibracím přenášeným na ruce mohou pociťovat mravenčení a 

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

narušovat pracovní výkonnost i mimopracovní aktivity. Pracovníci exponováni vibracím 

mohou při klinickém vyšetření vykazovat snížení normálního taktilního a tepelného čití, jakož 

i zhoršení jemné motoriky. Jako další účinek vibracím přenášených na ruce lze na kůži na 

konečcích prstů rovněž zjistit snížení čití. Ztráta citlivosti postihuje uživatele širokého 

rozsahu různých druhů nářadí. 

 Pracovníci exponováni vibracím mohou někdy vykazovat známky a příznaky 

kompresivních neuropatií, jako je syndrom karpálního tunelu (carpal tunnel syndrome) (CTS), 

porucha způsobená středového nervu v místě, kde prochází skrze anatomický tunel na zápěstí. 

Zdá se, že CTS se vyskytuje u některých profesních skupin používajících vibrující nářadí. 

Ergonomické stresory působící na ruku a zápěstí mohou v kombinaci s vibracemi u 

pracovníků používajících vibrující nářadí způsobit CTS. [11] 

 

Obrázek 7: Nerv medianus a jeho větve a inervační zóny [17] 
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Obrázek zobrazuje skutečné anatomické poměry a pozice karpálního tunelu s 

anatomickými popiskami. 

 

Obrázek 8: Karpální tunel [17] 

Základní objektivní metodou je vyšetření nervů pomocí stimulační elektromyografie 

(EMG). Principem této metody je měření rychlosti a kvality vedení vzruchu motorickými 

nebo senzitivními nervovými vlákny. V průběhu nervu je aplikován elektrický podnět, který 

vyvolá svalový stah. Měří se doba latence mezi stimulem a vzniklou svalovou odpovědí a 

vypočítává se rychlost vedení v příslušném úseku periferního nervu. U postiženého nervu je 

prodloužena latence a zpomalena rychlost vedení. 

Léčba spočívá v dlouhodobé terapii vazodilatancii (farmaka rozšiřující krevní cesty), 

vitamíny skupiny B, aplikací fyzikální terapie, u syndromu karpálního tunelu je někdy 

doporučován lokální obstřik kortikoidy, v počátečních stadiích se tak můžeme vyhnout 

operačnímu řešení, které spočívá v protětí lig. carpi transversum a uvolnění nervu. U poruch 

dosahujících střední tíže je nutné vyřazení z rizika vibrací. [18] 
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4.3.3 Postižení pohybového aparátu 

Kosti a klouby 

Jedná se o postižení způsobená přenosem nadlimitních vibrací na ruce. Přenos a působení 

vibrací na organismus ovlivňují, resp. zhoršují další faktory. Projevují se nejčastěji jako 

artrózy, vzácněji jako klinicky němé kostní cysty. V ojedinělých případech byly popsány 

nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek, které bylo možné vysvětlovat jako následek 

působení vibrací. 

Klinické i laboratorní projevy artróz, způsobených prací s vibrujícími nástroji a zařízeními, 

jsou totožné jako u artróz jiného původu. Charakteristická bývá lokalizace artrózy, 

artrotickými změnami bývá postižen kloub, na který se přenášela energie vibrací a změny 

bývají často stranově asymetrické. Kostní cysty se klinicky neprojevují a bývají náhodným 

nálezem na rentgenových snímcích rukou. Vzácnější nekrózy drobných kůstek ruky bývají 

provázeny bolestí a zduřením v postiženém místě a poruchou hybnosti v oblasti zápěstí. 

Za NzP mohou být u nás uznávány jen izolované artrózy ručních, zápěstních nebo loketních 

kloubů a aseptické nekrózy postihující zápěstní nebo záprstní kosti. Teorie, že nadlimitní 

vibrace přenášené na ruce mohou způsobovat poškození ramenních (glenohumerálních), 

akromioklavikulárních nebo dokonce meziobratlových kloubů nejsou dnes všeobecně 

přijímány. Kostní cysty se jako nemoci z povolání nehodnotí, neboť se jedná o klinicky němá 

postižení, která nikdy nevedou k patologickým frakturám ani k jiným nepříznivým následkům 

a žádným způsobem nesnižují pracovní potenciál pacienta. 

Degenerativní artrotické změny, kostní cysty nebo nekrózy navozené nadlimitními vibracemi 

přenášenými na ruce po vyřazení z práce, která je způsobila, již dále výrazněji neprogredují. 

Pokud k progresi později dochází, je většinou jen mírná, odpovídající změněným poměrům v 

postižené lokalitě. Přestože se jedná o onemocnění nevyléčitelná, lze konstatovat, že život 

nezkracují a pacienta spíše obtěžují, než aby ho ohrožovala. Osoby, které jsou jimi postiženy, 

již nikdy nezařazujeme na práce, při kterých by docházelo k přenosu nadlimitních vibrací na 

ruce ani do rizika přetížení horních končetin. [18] 

Svaly 

Etiologickým faktorem onemocnění z přetížení je dlouhodobá nadměrná jednostranná 

zátěž určité části pohybového aparátu, kdy alterace přetěžované tkáně postupuje rychleji, než 

její následná regenerace nebo reparace. V důsledku přetěžování vznikají v postižených 

oblastech mikrotraumata, dystrofické změny se zřetelnou poruchou prokrvení a edém, který 

zhoršuje celý stav tím, že omezuje prokrvení postižené oblasti a vede k progresi dystrofických 
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změn. V patologickoanatomickém obraze lze pozorovat trhlinky, aseptické nekrózy, rezidua 

po hematomech a degenerativní změny pojivové tkáně. [18] 

 Pracovníci s dlouhodobou expozicí vibracím si mohou stěžovat na svalovou slabost, 

bolest v rukou a pažích a sníženou svalovou sílu. Bylo také zjištěno, že s expozicí vibracím 

souvisí také oslabení stisku ruky. U některých jedinců může svalová únava způsobit pracovní 

neschopnost. Za možné etiologické činitele takových svalových příznaků se považují přímé 

mechanické poranění nebo poškození periferních nervů. 

 U pracovníků exponovaných vibracím se uvádějí i další postižení, související s prací, 

jako tendinitida a tendosynovitida (tj. zánět šlach a jejich pochev) na horních končetinách a 

Dupuytrenova kontraktura – postižení vazivových tkání a ve dlani ruky. Zdá se, že tato 

postižení se vztahují k ergonomickým zatěžovaným faktorům, vyplývajícím z těžké manuální 

práce, a spojením s vibracemi přenášenými na ruce. [11] 

4.3.4 Další postižení způsobená vibracemi 

 Některé studie uváději, že upracovníků postižených VWF bývá ztráta sluchu vyšší, 

než jaká by se očekávala na základě stárnutí a expozice hluku z vibrujících nářadí. Usuzuje se, 

že osony postižené VWF mohou mít přídavné riziko poškození slichu v důsleku stažení cév 

zásobující vnitřní ucho, které je vyvoláno vibracemi. [11] 

4.4 Shrnutí účinků vibrací 

V roce 2009 bylo nahlášeno 230 nemocí z povolání způsobené vibracemi přenášených na 

ruce, jedná se o téměř pětinu všech onemocnění v rámci České republiky, což rozhodně není 

zanedbatelné číslo. Mnoho zaměstnanců je denně vystaveno riziku vzniku NzP a to i přesto, 

jak bylo popsáno v kapitole 3, že legislativní rámec ochrany a bezpečnosti zdraví při práci je 

propracovaný a limitní hodnoty jsou nastaveny přísněji než v EU. Proto je potřeba navázat 

opatřením, které by nám pomohlo tento problém vyřešit. V následující kapitole se budu 

věnovat ochranně zdraví před nepříznivými účinky vibraci přenášených na ruce, která by 

mohla snížit riziko vzniku NzP. 
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5 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky vibrací 

Úroveň expozice vibracím lze s větší účinností snížit začleněním preventivních 

opatření již do návrhů pracovních míst a pracovišť, jakož i volbou pracovního vybavení, 

postupů a metod, aby se riziko snížilo přednostně u zdroje. Opatření týkající se pracovního 

vybavení a metod tak přispívají k ochraně zaměstnanců, kteří je používají. 

Úroveň expozice mechanickým vibracím lze vyhodnotit pozorováním specifických 

pracovních praktik a odkazem na informace o pravděpodobné velikosti vibrací odpovídající 

vybavení nebo druhům vybavení za konkrétních podmínek, za nichž je používáno, včetně 

informací této povahy poskytnutých výrobcem vybavení. 

5.1 Technická opatření 

 Náhrada pracovních postupů nebo technologií - někdy je možné nalézt alternativní 

pracovní metody, které vibrace vylučují nebo alespoň snižují. Sem může například 

patřit mechanizace a automatizace pracovních úkonů nebo náhrada jinými pracovními 

postupy. Aktuální možnosti by měly byt pravidelně zjišťovány u odborové organizace, 

u dalších subjektů v daném výrobním odvětví, u dodavatelů zařízeni a v neposlední 

řadě v odborných časopisech. 

 Používání vhodného typu nářadí a zařízení - Vždy je třeba se přesvědčit, že nářadí, 

které jste vybrali nebo jež jste na danou činnost přidělili, je vhodné a pro daný úkol 

efektivní. Pokud je nářadí pro danou činnost nevhodné nebo má nedostatečnou 

kapacitu, bude práce trvat zřejmě mnohem delší dobu, takže pracovník bude také déle 

než je nutné vystaven vibracím. Expozici vibracím dokáže omezit uvážlivý výběr 

spotřebního materiálu, např. brusiva, nebo nástrojového příslušenství, např. vrtáků, 

dlát a pilových listů. Někteří výrobci dodávají příslušenství přímo konstruované tak, 

aby byly vibrace omezeny. 

 Nákupní politika - oddělení nákupu by mělo uplatňoval politiku nákupu vhodného 

nářadí, s ohledem jak na emise vibrací, tak na dané provozní požadavky. Výrobci 

mechanizovaného nářadí (a také dovozci, dodavatelé a půjčovny) by měli být schopni 

vám pomoci vybrat nejvhodnější a nejbezpečnější nářadí odpovídající vašim 

potřebám. Měli by byt schopni poskytnout užitečné informace a poradenství, pokud 

jde o vibrace nářadí, jeho výběr a zacházení s ním. Je jejich povinnosti snižovat rizika 

z vibrací na minimum a pomáhat odběratelům informacemi o řízení rizik vibraci tam, 

kde sami vibrace vhodnou konstrukcí zařízení odstranit nedokáže. Každý, kdo dodává 

mechanizované nářadí, které se má používat v rámci Evropské unie, se musí řídit 
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směrnicí o strojních zařízeních (směrnice 2006/42/ES), která požaduje, aby tato osoba 

či organizace poskytovala informace o emisích vibrací (uvedených v návodech) a 

nejistotě měřeni. 

 Uspořádání pracovní činnosti a postupů - nutnost držet v rukou vibrující součásti je 

možno se vyhnout použitím vhodných přípravků a podobných pomůcek s 

antivibračními nástavci. „Antivibrační“ rukojeti mohou vibrace snižovat, ovšem zvolí-

li se nevhodný typ, mohou se vibrace působící na ruce dokonce zvýšit. Proto bychom 

měli používat výhradně takové rukojeti, které jsou výrobcem k tomuto účelu 

schváleny. 

Opatři-li se vibrující rukojeť obalem z pryže nebo jiného pružného materiálu, může 

byt práce s nářadím sice pohodlnější, ale vibrace o frekvencích, které k expozici 

přispívají nejvíce, se tím většinou nijak významně nesníží. Pokud se výběru pružného 

materiálu nevěnuje dostatečná pozornost, může vibrace o určitých frekvencích 

dokonce zesilovat, takže expozice vibracím se ve skutečnosti ještě zvýší. 

Snížením sil stisku nebo tlaku na nářadí rukou se vibrace přecházející do ruky a paže 

pracovníka zmírní. Jde o síly, kterých může byt zapotřebí k držení nářadí nebo 

opracovávaného předmětu, k řízení nebo vedeni zařízení nebo k dosažení vysokého 

pracovního tempa. Může se ovšem stát, že kvůli nevhodnému výběru nářadí, 

neadekvátní údržbě, nedostatečnému školeni nebo nevhodnému uspořádání pracoviště 

jsou skutečně vyvíjené síly větší, než je nezbytně nutné pro efektivní práci. 

 Údržba zařízení – k tomu, aby byla velikost vibrací snížena na potřebné minimum, 

přispívá pravidelná údržba mechanizovaného nářadí a dalšího pracovního vybaveni. 

Proto je třeba: udržovat řezné nástroje ostré, nasazovat brusné kotouče správně dle 

doporučení výrobce, všechny pohyblivé součásti dle doporučení výrobce mazat, 

vyměňovat opotřebené součásti, provádět potřebné kontroly a úpravy vyváženosti 

součásti, atd. [19] 

5.2 Organizační opatření 

K omezení rizik plynoucích z vibraci působících na soustavu ruka/paže může byt v 

některých případech nezbytné omezit dobu, po kterou jsou pracovnici vystaveni vibračnímu 

působeni některých druhů nářadí nebo pracovních činností. Doporučuje se naplánovat 

pracovní činnosti tak, aby pracovníci nebyli vystavováni vibracím nepřetržitě a po dlouhou 

dobu. Při zavádění nových pracovních modelů je třeba zajistit přiměřený dozor, aby se 

zaměstnanci nevraceli ke starým zvyklostem. Tam, kde je zaměstnanec odměňován úkolovou 
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mzdou, je třeba nastavit systém tak, aby se u jednotlivých pracovníků zamezilo intenzivní 

práci, při níž dochází k expozici, s pouze několika málo přestávkami. 

 zkracování expozice – můžeme ji dosáhnout střídáním zaměstnanců nebo vkládáním 

bezpečnostních přestávek 

 zdravotní dohled - znamená zavedení systematických, pravidelných a adekvátních 

postupů ke zjištění případného zhoršeného zdravotního stavu způsobeného pracovní 

činnosti, na jejichž základě přijímáme vhodná opatření. Cílem je v prvé řadě zajistit 

zdraví zaměstnanců (včetně zjištěni a ochrany osob vystavených zvýšenému riziku), 

ale také prověřit dlouhodobou účinnost opatřeni k omezení rizik. 

 nutná ochrana před vlhkem a chladem - nízká tělesna teplota zvyšuje nebezpečí 

bělení prstů, protože se zhoršuje krevní oběh. Proto by se pokud možno nemělo za 

chladného počasí pracovat venku. Pro případ, že se prací venku nelze vyhnout, se 

určitě nářadí dodává s vyhřívanými rukojetěmi, např. řetězové pily, aby ruce zůstávaly 

zahřáté. Na pracovišti v interiérech by měla byt zajištěna přiměřena tepelná pohoda, 

aniž by bylo třeba nosit speciální oděv. Teplota by měla běžně dosahovat alespoň 

16
o
C. Je potřeba se vyhnout nástrojům, které ruce ochlazuji, jako jsou zařízení s 

ocelovým povrchem nebo pneumatická zařízení s odvodem vzduchu přes ruce 

pracovníka. Tam, kde je riziko vibraci působících na soustavu ruka – paže zvýšeno 

účinky chladu, je pro zaměstnance třeba zajistit teply oděv a rukavice. Ty by měly byt 

posouzeny s ohledem na to, zda dobře padnou a zda v daném pracovním prostředí 

účinně udržuji ruce a tělo v teple a suchu. [19] 

5.3 Náhradní opatření 

 Školení zaměstnanců - účinnost opatření závisí na pracovnicích, kteří vibrující 

nářadí používají a pracovní postupy uplatňují. Zavádíte-li opatřeni k dodržování 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při prací, jsou zaměstnanci povinni 

spolupracovat. Zaměstnance je třeba v pracovních postupech školit, například aby 

nevyvíjeli zbytečně velkou silu při stisku, tlaku na nářadí a při jeho vedeni a aby 

s nářadím pracovali bezpečně a co nejefektivněji. Na základě školení by také měli 

byt schopni poznat, kdy zařízení, se kterým pracují, potřebuje údržbu. U některých 

druhů nářadí musejí mít pracovníci ruce ve správné poloze, aby se zamezilo 

zvýšeným expozicím vibracím. O požadavcích na školení by vás měl informovat 

výrobce, který toto školení může dokonce pro zaměstnance uspořádat. Má-li se 

zajistit, že se zaměstnanci budou chránit před vznikem nemoci způsobených 
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vibracemi, je zapotřebí školení a dohledu. Zaměstnance je třeba vyzvat k tomu, 

aby hlásili veškeré symptomy, které by mohly souviset s vibracemi nebo s prací s 

mechanizovaným nářadím apod. Pokud jsou zařazeni do systému zdravotního 

dohledu, mají možnost si pravidelně o nebezpečích plynoucích z vibrací a o tom, 

jak riziko zdravotního poškozeni z vibrací zmírnit, osobně promluvit. Zaměstnance 

je také třeba poučit o zdravotních nebezpečích mimopracovních aktivit. Měli by 

byt vyzváni k tomu, aby přestali kouřit nebo alespoň kouření omezili, protože 

kouření má nepříznivý vliv na krevní oběh. 

 Oděv a osobní ochranné pomůcky - osobní ochranné pomůcky představují 

v rámci ochrany před pracovními riziky poslední možnost a měli by být 

považovány pouze za dlouhodobý prostředek k omezení rizik poté, co byly 

všechny ostatní možnosti vyčerpány. 

Rukavice prodávané jako „antivibrační“ by měly být označeny známkou CE, která 

dokládá, že výrobek byl odzkoušen a bylo ověřeno, že splňuje požadavky normy 

ČSN EN ISO 10819. Tato norma však neuvádí podrobné funkční údaje rukavic, 

takže je zvlášť třeba posoudit ochranu, kterou antivibrační rukavice poskytují, jak 

požaduje směrnice EU o osobních ochranných pomůckách při prací z roku 1992. 

Při frekvencích pod 150 Hz (9000 ot/min) antivibrační rukavice rizika z vibrací 

nijak významně nesnižují. U většiny mechanizovaného ručního nářadí je pokles 

frekvenčně vážené velikosti vibrací zanedbatelný. Určitou ochranu před vibracemi 

poskytuji antivibrační rukavice u nářadí, které pracuje za vysokých otáček (nebo 

vyvolává vysokofrekvenční vibrace) a jež pracovník svírá pouze zlehka. Tento 

pokles rizika se však nedá snadno kvantifikovat, a tak by se na rukavice nemělo v 

obvyklých situacích v rámci ochrany před vibracemi působícími na soustavu ruka 

– paže spoléhat. [19] 

 

Obrázek 9: Rukavice antivibrační celokožené [21] 
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Lékařská preventivní opatření 

Zaměstnavatel má povinnost sdělit zaměstnancům, které zdravotní zařízení jim poskytuje 

pracovně lékařskou péči a jakým pracovně lékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím 

s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto 

prohlídkám a vyšetřením. [4] 

Pracovník, u kterého mohou být ruce exponovány vibracím, by měl být vyšetřen vstupní 

lékařskou prohlídkou. Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané 

práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. 

Zároveň by měl mít záznamy o všech předchozích expozicích vibracím a měl by být poučen 

o riziku expozice vibracím přenášených na ruce. U osob s uvedenými změnami zdravotního 

stavu je možné vyšší riziko onemocnění z vibrací přenášených na ruce: 

 Primární Raynaudova nemoc 

 Onemocnění zapříčiněná zhoršeným oběhem krve v rukou 

 Předcházející zranění rukou, která přivodila poruchy krevního oběhu nebo deformace 

kostí a kloubů 

 Neurologické poruchy 

 Postižení pohybového aparátu 

Členské státy EU přijímají opatření pro zajištění náležitého zdravotního dohledu nad 

zaměstnanci, u kterých výsledky hodnoceni rizik z vibrací působících na soustavu ruka – paže 

odhalí zdravotní riziko. Tato opatřeni, včetně zvláštních požadavků na zdravotní záznamy a 

jejich dostupnost, se zavádějí v souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo zvyklostmi. 

Zaměstnavatel by měl zajistit náležitý zdravotní dohled, pokud hodnocení rizik poukazuje na 

to, že je zdraví zaměstnanců ohroženo. Zdravotní dohled musí být zajištěn u pracovníků, 

kterým hrozí poškození zdraví z vibrací, pokud: 

 expozice pracovníků vibracím může souviset s výskytem určité zjistitelné nemoci 

nebo zdravotních potíži, 

 je pravděpodobné, že nemoc nebo zdravotní potíže jsou důsledkem zvláštních 

pracovních podmínek pracovníka a 

 k odhalení onemocněni nebo zdravotních potíži existuji osvědčeně metody. 

V každém případě mají pracovnici, u nichž denní expozice vibracím překračuje hodnotu 

expozice vyvolávající akci, na náležitý zdravotní dohled nárok. [19] 
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5.4 Shrnutí ochrany zdraví před nepříznivými účinky vibrací 

Celá tato kapitola byla věnována ochraně zdraví za použití vyjmenovaných opatření, 

jednotlivé možnosti ochrany zdraví jsou různě účinné. Jako nejvhodnější by bylo použít 

technického opatření k zamezení vzniku riziku poškození zdraví, ale ne vždy je to možné, ale 

i přesto bychom měli vždy postupovat individuálně a provést analýzu, jaké možnosti máme.  

V dnešní době se hledí především na finanční stránku věci, což má za následek, že se radši 

koupí levnější stroj, i když má horší parametry než dražší, i když ne pokaždé je to pravda, 

proto je potřeba prostudovat návody dodané výrobcem nebo se zúčastnit výstav a veletrhů, 

kde je možné si přímo stroj prohlednout a promluvit si s výrobcem. Pokud stroj již delší dobu 

používáme, můžeme provést, po domluvě s výrobce nebo dodavatelem, technický zásah, který 

sníží hladinu vibrací přenášených na pracovníky (např. namontování antivibračních součástek 

nebo držadel). 

Pokud nesnížíme hladinu vibrací technickými prostředky, přichází na řadu organizační 

opatření, která se nejčastěji provádějí snížením délky expozice, ale i když snížíme délku 

vystavení vibracím, i přesto lidský organismus na velikost vibrací stále bude reagovat. A čím 

větší je velikost vibrací, které na člověka působí, tím delší musíme provádět bezpečností 

přestávky, proto stále platí provést vhodně technické opatření. 

V poslední řadě přichází na řadu náhradní opatření, která se používají ve formě osobních 

ochranných pracovních pomůcek, tyto pomůcky se používají nejčastěji, protože jsou 

nejlevnější, i když to není vhodné, přestože použijeme kvalitní pomůcky i doporučené 

výrobce, mohou tyto pomůcky velikost vibrací vstupujících do lidského organismu zvýšit. 

Pokud měřením zjistíme, že stroj má určitou hladinu vibrací, měli bychom se vždycky 

v první řadě zaměřit na tento stroj nebo přístroj a až potom následně na další opatření. 
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6 Metodika měření vibrací 

Mechanické vibrace mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na lidský organismus. 

Vibrace někdy vyvolávají žádoucí efekt a navozují příjemné pocity nebo poskytují užitečnou 

zpětnou vazbu na probíhající procesy. Nicméně, často evokují nežádoucí pocity, které jsou 

dráždivé, způsobují stres, navozují paniku a mohou vést k fyzické reakci, jako je pocení, 

nevolnost a zvracení. I když tyto reakce mohou být velmi nepříjemné a ovlivňují lidský 

organismus, pro většinu lidí je vliv vibrací pouze dočasný a po ukončení expozice fyzické 

účinky po čase mizí. Bohužel platí, že fyzické vlivy vibrací na lidské tělo jsou trvalé. Riziko 

je obzvláště vysoké pro mechanické vibrace vyskytujících se v pracovních procesech, kde je 

lidské tělo vystaveno zvýšeným limitům vibracím, při dlouhé expozici a to pravidelně nebo i 

denně. Typické jsou rizikové skupiny řidičů nákladních automobilů, práce v zemědělství, ve 

stavebnictví a lesnictví, rukou řízené stroje nebo ruční nářadí a zaměstnanci, kteří potřebují 

držet obrobek. Během jejich práce je exponováno celé tělo nebo jeho části, převážně ruka – 

paže, které jsou namáhány nadměrnými otřesy. Vztah mezi expozicí vibracím a poškození 

zdravím často není průkazný. Zranění se může vyvinout po dlouhé době a dalších aktivitách, 

jako je zvedání těžkých břemen. Pracovník může pociťovat necitlivost nebo únavu po 

pracovním dnu při vystavení intenzivním vibracím, ale zpočátku jsou tyto účinky pouze 

dočasné a druhý den je vše v pořádku. Jakmile jsou tyto efekty trvalé (např. studené prsty, 

bolesti zad, atd.), je často příliš pozdě. Mnohé toto zraněné jsou nevratné a způsobují nemoci 

z povolání. Je proto nanejvýš důležité, aby se zabránilo nadměrným expozicí vibracím. 

V Evropě byla zavedena Směrnice 2002/44/ES s cílem stanovit minimální standardy pro 

řízení rizik vibrací přenášené na ruka-paže a celé tělo. Směrnice stanoví referenční hodnoty, 

nad níž se vyžaduje, aby zaměstnavatelé zavedli řízení rizik z vibrací, a mezní hodnoty, nad 

níž nesmí být zaměstnanci vystaveni. [20] 

Pro soustavu ruka-paže vibrací jsou tyto hodnoty:  

 Denní hodnota expozice vyvolávající akci ve výši 2,5 m.s
-2

  

  Denní limitní hodnota expozice na 5m.s
-2

  

Pro celé tělo-vibrace jsou tyto hodnoty:  

 Denní hodnota expozice vyvolávající akci ve výši 0,5 m.s
-2

 (nebo podle volby 

jednotlivých členských států EU Státu) 
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  Denní limitní hodnota expozice o 1,15 m.s
-2

 (nebo podle volby jednotlivých 

členských států EU Státu) [10] 

Zaměstnavatelé jsou povinni stanovit a vyhodnotit rizika vyplývající z obou ruka-paže 

a celé tělo vibrací a zajistit, aby hodnoty expozice nebyly překročeny. Pokud z 

analýzy vyplývá, že jsou pracovníci v ohrožení, zaměstnavatelé by měli stanovit program, aby 

byla expozice vibracím minimalizována a bránila rozvoji a progresi újmy na zdraví. V první 

fázi může být analýza založena na emisních hodnotách, tj. data o velikosti vibrací, které se 

vyskytují při provozu nebo při práci s konkrétními nástroji, vozidly nebo stroji. Dnes jsou tyto 

údaje často poskytovány výrobci strojů a vozidel, ale můžou být také v databázi vedené 

nezávislými organizacemi či ústavy. Zaměstnavatelé si musí být vědomi, že tyto údaje byly 

zjištěny harmonizovanými kodexy. Údaje o emisích v těchto normách jsou primárně určeny, 

aby měl zákazník přímé srovnání podobných produktů. V praxi mohou být emisní hodnoty 

v reálných podmínkách podstatně vyšší. Důvodem může být opotřebení, příliš drsné povrchy 

vozovek, provoz vozidel nebo mobilních strojů na šikmých plochách, a dalších reálných 

faktorů v každodenním provozu. Proto je měření na místě doporučeno pro potvrzení a 

ověření, že pomocné nástroje nebo stoje v tomto konkrétním kontextu nevedou větší velikost 

vibrací, než je stanoveno výrobcem. Pokud byly údaje převzaty z databází nebo získané při 

provedeném měření vibrací na místě, je velmi důležité provést podrobnou analýzu přesných 

expozičních časů při konkrétních pracovních činnostech. To je důležité nejen pro zjištění 

skutečné denní expozici vibrací pro aktuální situaci, ale také mít dostatečné přesné údaje, 

kterými se zavedou do pracovní činnosti návrhy na snížení expozice a rizik. [20]   

6.1 Měřené parametry při posuzování lidských expozic vibracemi 

Chcete-li zjistit vibrace jednotlivých zaměstnanců, musí sbírat informace o velikosti 

vibrací a době trvání jednotlivých pracovních procesů, tj. na jak dlouho a jak často je osoba 

vystavena vibracím určitého typu a velikostí. 

6.1.1 Velikost vibrací 

Velikost vibrací může být vyjádřena zrychlením, rychlostí nebo přemístěním 

pozorovaného procesu vibracemi. Všechny tři mají smysl, protože lidské tělo reaguje na 

některé z nich v závislosti na frekvenci pohybu, viz obrázek 10. 
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Reakce na vibrace mohou být vyjádřeny akcelerací (vlevo), výchylkou 

(uprostřed) nebo rychlostí (vpravo). 

Obrázek 10: Velikost vibrací [20]   

V mnoha normách vztahující se k měření lidských vibrací je zrychlení dohodnutá 

jednotka pro vyjádření veličiny. Jedná se především o pohodlí, protože klasický snímač 

vibrací je akcelerometr, který dodává signál úměrný zrychlení. 

Obecně platí, že akcelerometr signály filtruje a frekvenčně váženě zpracovává. 

Filtrování je použito, protože analýza by měla zahrnovat pouze ty frekvence, které jsou 

považovány za důležité pro vibrace ruka-paže nebo celé tělo. Další frekvenční vážení 

zahrnuje vážení odrážející pravděpodobnost poškození zdraví vibracemi na různých 

frekvencích. V závislosti na tom, kde (např. nohy, sedadlo, opěradlo) a ve kterém směru 

(např. ze předu do zadu vs ze strany na stranu) je měření přejato, různé závažnosti frekvencí 

mohou být použity. Důvodem je, že lidský dynamický systém reaguje odlišně v závislosti na 

tom, kde a jakým směrem vibrace vstupují do těla. Například ze předu do zadu pohyb sedící 

osoby je velmi odlišný od pohybu ze strany na stranu tatáž osoby. 

Cílem následné analýzy je vyčíslit přiměřené zrychlení. Typicky takzvaný časově 

průměrná vážená hodnota zrychlení, frekvenčně vážená střední hodnota (RMS) na vibrační 

signál je stanovena tak, aby se kvantifikovaly vibrace, kterými může být zaměstnanec 

vystaven. V souvislosti s lidskými vibracemi se jedná o opatření pro průměrné množství 

vibrační energie, která vstupuje do lidského těla, viz obrázek 11. 
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Obrázek 11: Vibrační signál a jeho ekvivalentní úroveň RMS [20] 

Efektivní hodnota velikostí vibrací je dobrá k prezentaci procesů, jejichž jsou vibrace 

nepřetržité nebo občasné, spíže než jako impuls. Nástroje, jako jsou vrtačky, řetězové pily a 

vibrační deska, spadají do této kategorie. Dokonce i dopad klíče může být dobře popsán 

velikostí vibracemi RMS, i když každý jednotlivý pracovní cyklus může trvat jen několik 

sekund.  

Je však třeba dbát při vyšetřování impulsu a přechodných procesů (tj. náhlé změny ve 

zrychlení), zvlášť pokud se jedná o celotělové vibrace. Například řízení vozidla přes hrboly či 

řezání a nakládání stromů, může snadno způsobit impulsní vibrace. U takových událostí 

dochází ke krátkodobé zátěži v průměru mnohem delší než eventuální doba trvání (např. 

s ohledem RMS měření po celou pracovní dobu), proto je problém zachytit podstatu. Intenzita 

z jednoho impulsu, několik otřesů nebo náhlá změna ve zrychlení může rámec toho, co se 

v lidském těle děje akomodovat, ale pokud se vyskytují přes dlouhé časové období, tak jejich 

význam bude v měření chybět. Proto je potřeba se podívat na celkové energie v případě a 

maximální hodnoty vibrací dosažených v průběhu operace. 

Lepší popis pro takové scénáře vibrací jsou hodnota dávka vibrací (VDV), který je 

kumulativní opatření (tj. součet energií, spíše než výpočet průměru), a maximální přechodné 

hodnoty vibrací (MTVV), což je maximum hodnoty zrychlení RMS. 
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Vzhledem k tomu je MTVV je založeno na krátkém intervalu začlenění, což znamená 

vrchol velikosti vibrací, kterým byl zaměstnanec vystaven. Tento parametr je zvlášť užitečný, 

protože zjistíme, zda velikost vibrací byla výjimka, objevuje se často nebo je konstantní. 

6.1.2 Doba trvání 

Pro správné posouzení expozice člověka vibracím, je potřeba přesné určení doby 

trvání expozice vibrací a správné určení velikostí vibrací. Odhad doby trvání musí být založen 

na podrobném sledování pracovního procesu. Stopky nebo obrazový záznam může být použit 

k zachycení doby trvání operací, které vedou k vibracím. Dále by se měly provést rozhovory 

s pracovníky. 

Při určování doby expozice je důležité mít na paměti použitý přístup k měření velikosti 

vibrací. Některé operace mohou být konzistentní v průběhu jedné operace nebo několika 

hodin, jako je provoz vibrační desky nebo řidič nákladního automobilu. Ostatní operace jsou 

přerušovány nebo mají změnu charakteru vibrací po krátkou dobu, například řetězové pily. A 

konečně pro některé nástroje může být stěžejní jen posledních pár vteřin, jako jsou rázové 

utahováky. Obecně platí, že může následovat jen jeden ze dvou způsobů: 

 Jedním opatřením je, zatímco je osoba vystavena vibracím změřit jednotlivé operace, 

které působí v určitém režimu (např. u řetězové pily práce na volnoběh, čištění kmene, 

řezání větví nebo kmenů). V těchto případech použijeme doby do společné analýzy, 

která zahrnuje pouze čas, kdy je pracovník vystaven vibracím od stroje, obrobku nebo 

vozidla. 

 Nebo provést jedno měření včetně různých druhů provozu a přestávek při práci. Tímto 

měřením získáme reprezentativní průměr přes celý pracovní den či komplexního 

pracovního procesu. Dobu trvání použijeme v analýze pro celkový čas tohoto procesu, 

což zahrnuje skutečné vibrace i přestávky 

Oba přístupy mají své výhody i nevýhody. Při použití prvního přístupu stanovení přesné 

expozice trvání vyžaduje podrobnou studii o pracovním procesu. S pracovníky by měly být 

vedeny rozhovory o různých typických operacích a shromažďovat informace o nich, 

Nicméně, to je také následně nutné zjistit a ověřit prostřednictvím přímého pozorování, které 

nám dát lepší představu o pracovním procesu, protože pracovníci často přeceňují délku 

expozice emisí vibracemi. 

Určování délky expozice u druhého přístupu je mnohem jednodušší. Výsledek 

neposkytuje podrobné informace o konkrétní operaci, stroji, povrchu vozovky, apod., což 

způsobuje expozice vibracím. Podrobné informace zmizely v průměru, takže je nemožné najít 
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a vypočítat, kde je možné zlepšení z hlediska snížení rizika. Také události, jako je umístění 

stroje, nebo když řidič stoupá ze sedadla, budou ve značné míře zaznamenané k velikosti 

vibrací, i když takové akce nemají nic společného s lidskou expozicí vibracemi. 

6.1.3 Posouzení denní expozice vibrací: ruka-paže 

Bez ohledu na to, který přístup použijeme při provádění měření ruka-paže, celková 

doba měření by měla být alespoň minutu. Dále by měly být nejméně tři měření pro každou 

operaci. Měření kratší než 8s je nesprávné, protože nebude možné zachytit minimum 

frekvenčního obsahu. Měření ruka-paže se provádí na rozhraní mezi rukou a rukojetí nástroje, 

viz obrázek. Proto by mělo být měřící zařízení ve srovnání s hmotností nástroje nebo pracovní 

části lehčí. Dále musí být zajištěno, že snímač bude připojen pevně, jak je to jen možné. Je-li 

snímač příliš těžký nebo pružný, jeho hmotnost a pružné účinky budou falšovat měření.  

6.1.4 Snímače vibrací 

Snímače dělíme podle typu snímané veličiny na: 

 snímače výchylky – bezdotykové sondy (sondy na vířivé proudy) 

 snímače rychlostí – velometry 

 snímače zrychlení – akcelerometry[2] 

Při měření jsem používal snímač zrychlení – akcelometr, takže se blíže seznámíme s tímto 

zařízením. Pro škodlivost vibrací je nejvhodnější použití rychlosti vibrací tzv. mohutnosti 

vibrací. Zde je možno použít snímače zrychlení a provést integraci a sumaci. Nebo je možno 

použít přímo snímače rychlosti. Průměrná potenciální energie a průměrná kinetická energie 

jsou stejné a mají hodnotu E=m.vef
2
. 

Snímače mechanického kmitání podle principu činnosti dělíme na: 

 Aktivní – které generují na svém výstupu elektrickou veličinu, např. piezoelektrické, 

elektrodynamické, 

 Pasivní – vyžaduje přívod energie, které modulují nějakou elektrickou veličinu nebo 

parametr elektrického obvodu. 

Z nich se na měření zrychlení používají zejména: 

 Piezoelektrické (PE), 

 Piezoelektrické s vestavenou elektronikou (IEPE). 

 Piezorezistivní (PR), 

 Kapacitní (VC), 

 Jiné 
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Měřicí obvody akcelerometrů: 

Výstupem akcelerometru může být náboj a tehdy se musí připojit externí zesilovač PE 

(piezoelektrický). Dalším typem je napěťový výstup, kdy je zesilovač integrovaný do pouzdra 

akcelerometru (ICP, IEPE). Zesilovač má funkci impedančního konvertoru. 

 

Obrázek 12: Různá uspořádání měřícího řetězce piezoelektrických akcelerometru 

Různá uspořádání měřícího řetězce piezoelektrických akcelerometru: 

a) zesilovač je zabudován v měřicím přístroji, 

b) zesilovač napájený z akumulátoru, který může být umístěn i v měřicím přístroji a je 

zabudován v kabelovém konvertoru, 

c) zesilovač v kabelovém konvertoru je proudově napájen diodou CRD-Current 

Regulátor Diodes, tj. diodový zdroj proudu, 

d) zesilovač je integrován v akcelerometru a napájen proudově diodou[23] 

 

Piezoelektrické (nábojové) akcelerometr 

 Princip činnosti spočívá v piezoelektrickém elementu, na který při kmitavém pohybu 

snímače působí síla, která je úměrná zrychlení kmitající hmoty snímače. Síla působící na 

piezoelektrický element generuje na výstupu náboj, který je úměrný zrychlení. 



38 

 

 

Obrázek 13: Piezoelektrické (nábojové) akcelerometr [2] 

Citlivost a frekvenčí rozsah snímače zrychlení jsou vázané. Všeobecně platí: „Čím větší 

snímač, tím větší citlivost a menší užitečný frekvenční rozsah a naopak. 

 

Obrázek 14: Vliv velikosti snímače citlivost zrychlení 
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Snímač zrychlení 

                        

Obrázek 15: Snímač zrychlení[2]  Obrázek 16: Snímač zrychlení [22] 

1 základní deska 

2 piezo elementy 

3 seizmická hmota  

4 mechanické předpětí 

5 elektroda 

6 trn 

7 předzesilovač 

 

Vliv vnějšího prostředí při měření 

 

Obrázek 17: Vliv vnějšího prostředí při měření [22] 
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6.1.5 Připevnění snímačů 

Pro uchycení snímačů zrychlení k vibrujícím povrchům byly vyvinuty různé metody 

připevnění.  

 Připevnění pomocí šroubového spojení – Do vibrujícího povrchu se vyvrtá díra, 

vyřízne se závit a akcelerometr se připevní přímo do díry standardním závrtným 

šroubem. Výhodou je dobrá frekvenční charakteristika. Nevýhodou je, že tento druh 

připevnění nemůže být použit na ručních nářadích, kde je možnost ovlivnění 

elektrické nebo pneumatické bezpečnosti. 

 Připevnění pomocí lepidla nebo tmelu – K připevnění akcelerometru k vibrujícímu 

povrchu se používá lepidlo nebo tmel typu epoxidové pryskyřice. Výhodou této 

metody je dobrá frekvenční charakteristika a vhodnost pro nerovné povrchy. 

Nevýhodou je, že styčný povrch musí být rovný a čistý. 

 Připevnění pomocí úchytů držených v ruce – Pevné připevnění úchytů nelze vždy 

provést. Systémy s úchytem drženým v ruce používají sílu stisku pracovníka k 

přidržení úchytu v určeném místě. Tato metoda se používá především v případech, 

kdy nelze uplatnit pevné spojení. U složitých povrchů mohou být vhodné individuální 

tvarované úchyty. 

 Připevnění svěrkou nebo objímkou – Akcelerometr se připevní k lehkému úchytu ve 

tvaru kvádru. K vibrujícímu povrchu je úchyt přidržován pružným páskem. Používají 

se nylonové nebo kovové pásky. Připevnění je vhodné pro tříosé měření. [24] 

Vliv uchycení snímače na použitelný frekvenční rozsah 

 

Obrázek 18: Vliv uchycení snímače na použitelný frekvenční rozsah [22] 
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Pro měření byl použit triaxiální akcelerometr, viz obrázek. Tento akcelerometr má 

výhodu, že měří všechny tři osy zároveň a práce s ním je velice jednoduchá a pohodlná. 

 

Obrázek 19: Akcelometr Typ 4520-002 

6.1.6 Umístění a orientace snímačů 

Podle normy ČSN EN ISO 5349-1 při praktických měření vibrací může být orientace 

soustavy souřadnic stanovena vzhledem k příslušné bazicentrické soustavě souřadnic (viz 

obrázek 20). Vibrace ve třech směrech by se měly přednostně měřit současně. Měření se musí 

provádět na vibrujícím povrchu co možná nejblíže středu oblasti úchopu stroje, nářadí nebo 

obrobku. Snímače by se měly pevně připevnit. Obecně však není možné umístit snímače do 

tohoto bodu, protože by narušovaly obvyklý úchop používaný pracovníkem. Měření přímo 

pod rukou jsou zpravidla možná jen s využitím speciálních úchytů (které obsahuje vybavení 

analyzátoru účinků vibrací na člověka Typ 4447 viz obrázek). Takové úchyty by měly být 

uzpůsobené k umístění pod rukou nebo mezi prsty. Tyto úchyty by neměly mít žádné 

rezonance, které by ovlivnily měřené vibrace. 

 

Obrázek 20: Měření vibrací v soustavě souřadnic 
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Obrázek 21: Adaptéry [20] 

 

Obrázek 22: Umístění akcelometrů na mechanizovaném nářadí [24] 

6.2 Shrnutí metodiky měření vibrací 

 Tato kapitola byla věnována metodice měření vibrací. Pro měření vibrací je 

směrodatná norma ČSN EN ISO 5349, která se zabývá měření a hodnocením expozice 

vibracím. Než začneme samotné měření, měli bychom si tuto normu detailně prostudovat.  

V normě je popsáno a znázorněno umístění akcelometru, ale i když použijeme přesný 

postup, mohou vzniknout odchylky v měření, které jsou způsobeny různými faktory, které 

jsou popsány v kapitole 7.5. Nemalou pozornost bychom měli věnovat i výběru snímače, 

protože každý druh snímače je uzpůsoben pro jiná měření. V mém případě je nejvhodnější 

použít tříosý akcelometr, který nám změří velikost vibrací ve všech třech osách a určí 

zrychlení vibrací.  

Dále bychom měli dát pozor na způsob umístění vybraného snímače k vibrujícímu 

předmětu, protože toto by mělo být při každém měření stejné, aby nemohlo nijak ovlivnit 

výsledky měření. K připevnění snímače je v hodné používat adaptéry, které nám zjednoduší 

spojení snímače k vibrujícímu předmětu a zajistí, že bude měření pokaždé probíhat stejně. 
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7 Analyzátor účinků vibrací na člověka Typ 4447 

Analyzátor účinků vibrací na člověka Typ 4447 je malý a lehký přístroj s designem jako 

monitor zejména určený pro využití ve zdravotně bezpečnostních pracovních aplikacích. 

Přístroj je odolný, robustní a víceúčelový. Lze jej nosit při práci a hodnotit účinky vibrací 

během celého pracovního dne i jeho části. Přístroj je konstruován tak, aby mohl být využíván 

v nehostinném průmyslovém prostředí.  

Na barevném displeji lze zobrazit podrobnosti konfigurace přístroje a výsledné parametry 

vibrací. Ovládací panel je jednoduchý, skládá se ze čtyř tlačítek a umožňuje ovládat přístroj i 

po minimální době zaškolení.  

Tento přístroj splňuje technické požadavky dané ISO 8041 a umí měřit podle 

následujících standardů, které se vztahují k účinkům vibrací na člověka:  

 ISO 5349-2 vibrace působící na ruce-paže  

 ISO 2631-1, ISO 2631-2 včetně ISO 2631-4 vibrace působící na tělo člověka  

 

Obrázek 23: Analyzátor účinků vibrací na člověka Typ 4447 [20] 

Typ 4447 analyzátor lidských vibrací: 

1) Display 

2) Jedno kanálový vstup 

3) Tří kanálový vstup 

4) Mini-B USB port 

5) Čtyři tlačítka k ovládání přístroje 
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Tří kanálový vstup (skládá se ze čtyř-pinové zdířky) je určen pro připojení tří-

axiálního IEPE akcelerometru. Doporučené citlivosti jsou 10mV/g a 100mV/g, které z větší 

části zahrnují aplikace v oblasti účinků vibrací na člověka. Akcelerometry s jinými citlivostmi 

lze přizpůsobovat pro náročnější podmínky, např. měření nízkých hodnot vibrací v budovách 

nebo vysokých “g” vibrací vyvolaných různými údernými či rázovými nástroji.  

Jedno kanálový vstup je určen pro jedno-axiální akcelerometr. Pokud je Typ 4447 vybaven 

jedno-axiálním akcelerometrem, lze jej využít jako jedno-kanálový vibrometr nebo k 

jednoduchým měřením vysokých hodnot účinků vibrací na ruce-paže vyvolané v jedné 

převládající ose. 

Analyzátor účinků vibrací na člověka Typ 4447 je jednoduchý ruční přístroj, který splňuje 

požadavky odpovídajících ISO standardů pro posouzení a hodnocení vibrací v místě, ze 

kterého se dále šíří do těla člověka. Umožňuje uživateli simultánně měřit a monitorovat 

všechny důležité parametry účinků vibrací na člověka. Hlavní vlastnosti přístroje jsou:  

 Snadné zaškolení. Zahrnuje pouze funkce, které vyžaduje směrnice EU 2002/44/EC 

“Minimální požadavky na zdraví a bezpečnost pracovníků vzhledem k tělesným 

faktorům účinků vystavení vibracím”. 

 Simultánní měření na třech kolmých osách a jednoosé měření  

 Jeden rozsah měření od 1mV do 3,4V  

 Měření RMS a vibračních špiček u každé osy zvlášť  

 Výpočet koeficientu amplitudy (Crest Factor).  

 Zahrnuje frekvenční vážené křivky pro účinky vibrací na ruce-paže (HA: hand-arm) a 

celé tělo (WB: whole body) u každé osy zvlášť (aWx, aWy a aWz ). Lineární 

frekvenční váha je rovněž k dispozici pro kalibrace.  

 Výpočet kombinované hodnoty vibrace (vektor součtu vibrace v osách X-, Y- a Z).  

 Výpočet ekvivalentní vibrace, průběžné RMS a hodnoty vibrační dávky (VDV). 

 Výpočet denních účinků (8 hodin) vystavení HA (rukou-paží) nebo WB (celého těla) 

vibracím. 

 Kapacita paměti pro 750 měření. 

 Přenos měřených výsledků do PC a pro další výpočty přes USB port. 
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Analyzátor typu 4447 obsahuje bohaté příslušenství. Na obrázku je zobrazeno vše, s čím 

je přístroj dodáván. Při měření jsem kromě samotného přístroje použil i adaptéry, do kterých 

se pomocí šroubováku přichytí akcelerometr a které svým tvarem umožňují pracovníku 

provádět pracovní činnost bez výraznějších změn při měření a hlavně bez ovlivnění 

ergonomie držadla. Tím se stává měření přesnější a věrohodnější. 

 

Obrázek 24: Příslušenství analyzátor účinků vibrací na člověka Typ 4447 [20] 

1 analyzátor účinků vibrací na člověka 4447 

2 adaptéry k přichycení akcelerometru, šroubovák, včelí vosk, páska k uchycení 

3 LEMO kabel k propojení analyzátoru s akcelerometrem 

4 CD s ovladači a softwarem k analyzátoru 

5 USB kabel k propojení analyzátoru s počítačem 

6 napájecí adaptér 

7 adaptér k měření celotělových vibrací 

8 kalibrátor typ 4294 
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7.1 Práce s analyzátorem Typ 4447   

Přístroj se zapíná přidržením tlačítka , které má funkci potvrzování akcí. Po zapnutí 

přístroje se nám zobrazí v hlavní nabídce: 

 Setup: nastavení přístroje 

 Calibration (kalibrace):  

 Meansure (měření): měření velikosti zrychlení 

 File manager (manažer souboru): operace s uloženými soubory 

 Shut down (vypnutí přístroje) 

Tabulka 1: Funkce tlačítek 

 

Před samotným měřením musíme přístroj nastavit, aby bylo měření provedeno správně 

a dalo nám potřebné výsledky. Samotné nastavení je jednoduché a srozumitelné i v anglickém 

jazyce. Nejdříve najedeme na pole setup a potvrdíme tlačítkem  , veškerý pohyb v nabídce 

se provádí šipkami. Transduces, kde potvrdíme měření triaxial (měření všech tří os 

bazicentrické soustavy souřadnic. Následuje Weightig Hand arm (měření pro vibrace 

přenášené na ruce – paže). Logging Enable (vytvoření časového průběhu vibrací), Display 

units dB (zvolení jednotek, pokud chceme porovnávat jednotky z návodů nebo Evropské 

Směrnice, tak je vhodnější nastavit m.s
-2

). Transducer power CCLD on (napájené snímače). 

Set time (nastavení času). Date (nastavení data). 

Po tomto jednoduchém nastavení připojíme akcelometr k přístroji za pomocí Lemo kabelu. 

 

Obrázek 25: Připojení akcelometru 
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7.2 Kalibrace analyzátoru Typ 4447   

Kalibraci u typu 4447 lze provést dvěma způsoby. První způsob je automatická kalibrace 

za pomocí kalibrátoru a druhá možnost je manuální nastavení. 

Automatická kalibrace vyžaduje vibrační kalibrátor Typ 4294 nebo jemu podobný. (během 

kalibrace je před-vybrán automaticky unweighted mod).  

1. Připevněte akcelerometr na kalibrační adaptér DV 0459 v ose x.  

2. Zvolte z menu jeden z pěti akcelerometrů.  

3. Spustě kalibrátor a stiskněte  na Typu 4447. Kalibrace na ose x potrvá asi 12 s.  

4. Po té, co přijde zpráva “Channel Calibrated, Connect Y” zaměňte orientaci 

akcelerometru na osu Y, pak stiskněte  a spustě kalibraci osy Y.  

5. Opakujte stejný postup I pro osu Z.  

Manuální kalibrace vyžaduje znalosti k citlivosti akcelerometrů. Lze je zjistit z kalibračních 

grafů každého akcelerometru. 

1. Zvolte Manual a stiskněte .  

2. Zvolte číslo akcelerometru pomocí šipky nahoru a dolů,a potvrďte svou volbu 

stisknutím .  

3. Nastavte první číslo citlivosti X.  

4. Změňte hodnotu pomocí šipky nahoru a dolů.  

5. Stiskněte  a nastavíte další číslo.  

6. Opakujte kroky 3) až 5) pro osu Y- a Z. Stiskněte  a opustíte manuální kalibraci. 

V případě mé práce jsem použil manuální kalibraci, protože mi byla znána citlivost 

akcelerometru (viz příloha) a proto se jedná o jednodušší postup. [20] 

7.3 Měření s analyzátorem Typ 4447   

Pro měření s analyzátorem účinků vibrací na člověka typ 4447 jsem použil adaptéry 

k přichycení akcelerometru (viz obrázek 26). Umístění akcelerometru na přístrojích je shodné 

s normou ČSN EN ISO 5349-2 (viz obrázek 22). Přístroj je již nastavený na tříosé měření, 

proto bychom mohli rovnou měřit, ale nejdříve se musíme seznámit s bezpečnostními pokyny 

k jednotlivým přístrojům (příloha č.). Nyní můžeme začít měřit, najedeme si za pomocí šipek 

na políčko Meansure a zmáčkneme . Po uplynutí měřené doby přidržíme opět toto tlačítko 

a měření se nám automaticky uloží do paměti přístroje. Měření jsem prováděl, jak pro pravou 

ruku, tak pro levou ruku, což nám nařizuje norma.  
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Obrázek 26: Připojení akcelometru k adaptéru [25] 

 

 

 

Obrázky 27 až 32: Umístění akcelometrů na mechanizovaném nářadí 
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7.4 Přenos dat měření z analyzátoru do počítače 

Před připojením analyzátoru účinků vibrací na člověka Typ 4447 k počítači musíme 

provést instalaci softwaru, kterým nás provede návod k tomuto přístroji. Instalace probíhá 

standardně jako při instalaci jakéhokoliv programu. Po instalaci může připojit přístroj přes 

mini-USB kabel. Po nalezení nového hardwaru spustíme program 4447 Vibration Explorer 

2.0.1 (viz obrázek), který je určen pro přenos dat z Typu 4447, k organizaci měření a 

hodnocení účinků denního vystavení pracovníků vibracím. Pro stažení dat z přístroje do 

programu klikneme na ikonu , kterou stáhneme hodnoty z měření do programu. Pokud 

chceme stáhnout i hodnoty pro grafické znázornění, tak použijeme ikonu , kterou 

získáme detailnější pohled na změřené hodnoty. 

Software 4447 Vibration Explorer 2.0.1 

 

Obrázek 33: Obrazovka softwaru 4447 Vibration Explorer 2.0.1 rozdělena do čtyř kvadrantů 

1. Skupina měření je v levé horní části obrazovky. Používá pro výběr, kterou skupinu 

měření zobrazit, pokud jich je více  

2. Oblast uspořádání je v levé dolní části obrazovky. Zde se přidávají lidé nebo nová 

pracovní místa pouhým kliknutím na příslušnou ikonu  

3. Jakmile je osoba či místo definováno, lze do něj metodou “drag and drop” přesunout 

měření z pravé horní části obrazovky. Nová měřicí místa lze přesouvat i do osoby  

4. Kliknutím levého tlačítka myši na ikonu osoby nebo nového místa v levé dolní části 

obrazovky se do pravé horní části zobrazí jeho obsah  

5. Pokud je zobrazena osoba, lze v pravé horní části nastavit čas pro každé měření nebo 

místo zvlášť kliknutím levého tlačítka myši na ni.  
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Měřené parametry: 

 Průměrná vážená hodnota zrychlení (Total RMS) 

 Okamžitá hodnota zrychlení (Curr RMS) 

 Maximální přechodná hodnota zrychlení (MTVV) 

 Špičková hodnota (Peak) 

 Hodnota dávky vibrací (VDV) 

 SEAT faktor 

V průběhu měření zobrazuje dále VTV a v případě měření vibrací na celé tělo VDV a 

VDV(8). Po měření dojde k výpočtu hodnot celodenní expozice normovaných na 1, 4 a 8 

hodin (A(1), A(4), A(8)), které jsou uloženy. Při logování jsou parametry ukládány v intervalu 

1s. 

 

Obrázek 34: Grafické znázornění měřených hodnot softwaru 4447 Vibration Explorer 2.0.1 

7.5 Nejistota měření zrychlení vibrací 

Zdroje nejistoty závisejí na měření pracovní činnosti. Pro určení rozsahu nejistoty a 

výpočet směrodatné ochylky s ohledem na dominantní zdroje nejistoty by měl experimentátor 

určit hlavní zdroj nejistoty a měl by provést více měření. Není-li účelem měření hodnocení 

expozice vibracím určitého pracovníka, ale hodnocení expozice při určité úloze, mělo by být 

hodnocení ecpozice vibracím založeno na měřeních uskutečněných nejméně se třemi 

pracovníky. 
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Při měření vibrací přenášených na pracovníky bude nejistota ovlivněna činiteli, které se 

vztahují k jednotlivým měření, jako jsou 

- přesnost měřícího přístroje, 

- kalibrace, 

- elektrické rušení, 

- připevnění akcelerometrů, 

- hmotnost akcelerometrů, 

- umístění akcelerometrů, 

- odchylky od běžné činnosti mechanizovaného nářadí a změny v poloze ruky a 

vyvíjené sily způsobené postupem 

- změny v metodě práce obsuluhu v důsledku toho, že je předmětem měření. 

Kromě toho nejistota souhrnného hodnocení expozice vibracím bude ovlivněna změnami, 

které se vyskytnou v průběhu pracovního dne, jako jsou 

- změny stavu mechanizovaného nářadí a vloženého nástroje (např. změny brusného 

kotouče), 

- změny polohy a vyvíjených sil, 

- změny ve vlastnostech obráběných mnateriálů. [24] 

7.6 Shrnutí kapitoly 

Jak bylo popsáno v úvodu této kapitoly, práce s analyzátorem účinků vibrací na člověka 

Typ 4447 je velice jednoduchá a není potřeba složitého zaškolení. Přístroj je dodáván 

s bohatým příslušenstvím a programem, který slouží ke stažení dát do PC a práci s daty. Díky 

snadnému používání a dodržení standardů ISO je přístroj vhodný pro využití ve všech sférách 

měření vibrací. Přístroj je malý, proto i jednoduše přenosný a použitelný v terénu. Můžeme 

použít jak jednoosý akcelometr, tak tříosý akcelometr, který si usnadníme práci při 

vyhodnocování výsledků.  
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8 Popis pracovní činnosti při experimentálním měření 

Pro účely měření bylo zvoleno jako simulovaná pracovní činnost vyvrtání děr do 

dubového špalku pomocí vrtačky Narex EVP 13 C-H3, řezání dubového polena ruční pilou 

FERM FRS-500 a broušení dubového polena pásovou bruskou Bosch PBS 75 AE. Obrázky 

z této činnosti jsou v předchozí kapitole, na kterých může vidět jednotlivé operace. U všech 

pracovních nástrojů byl použit maximální výkon. Při vrtání děr do špalku bylo použito zlatého 

vrtáku a o průměru 12 mm.  

Jelikož úkolem mé diplomové práce je srovnání vlivů adaptace obsluhy na velikost 

expozice vibrací přenášených na ruce, tak měření bylo prováděno pracovníkem Jaroslavem 

Motyčkou (zaměstnancem VŠB-TUO pracovníkem údržby), který s těmito nástroji pracuje 

často a studenty VŠB-TUO, kteří s těmito nástroji pracují nepravidelně nebo vůbec. Měření 

bylo opakovaně nejdříve prováděno s Jaroslavem Motyčkou a následně pokaždé s jinými 

studenty, aby viděli, jak se s nástroji správně pracuje a jak je správně používat. Před samotnou 

činností byli studenti proškoleni o bezpečnosti při práci a o správné zacházení s těmito 

nástroji (viz Příloha C). Při každém měření bylo provedeno měření na všech nástrojích a to 

pro pravou i levou ruku. V tabulce č. 2 vidíme přesný počet měření, počet studentů a datum, 

kdy se měření uskutečnila. Celkový počet studentů byl 17. 

Adaptace je proces, při němž se daný organismus přizpůsobuje podmínkám a dalším 

faktorům, které panují v pracovních podmínkách. Díky adaptaci vznikají účelné vlastnosti. 

Mezi tyto vlastnosti bych zařadil správné držení nářadí, správný a pevný postoj, jistota vedení 

nářadí a další.  

       Tabulka 2: Označení měření 

Označení měření Datum Počet studentů 

Měření 1 19. ledna 2011 4 

Měření 2 26. ledna 2011 5 

Měření 3 17. února 2011 0 

Měření 4 7. března 2011 8 

  Měření bylo prováděno v prostorách údržby Vysoké školy báňské, Fakulty 

bezpečnostního inženýrství. V následující tabulce jsou naměřené hodnoty pracovního 

prostředí.  

Tabulka 3: Pracovní podmínky 

Teplota 21,9 
o
C 

Relativní vlhkost 51,35 % 

Atmosférický tlak 993,7 bar 
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8.1 Popis použitých pracovních nářadí 

Při simulované činnosti bylo použito nářadí: 

 pásová bruska Bosch PBS 75 AE, 

  ruční pila FERM FRS-500, 

 vrtačka Narex EVP 13 C-H3. 

Detailnější popis jednotlivých nářadí nalezneme v Příloze B, která obsahuje návody 

jednotlivých nářadí. 

Pásová bruska Bosch PBS 75 AE 

Jedná se o vysoce profesionální nářadí špičkového výrobce ideální pro broušení 

větších ploch. Brusná plocha je 75x130 mm, obsahuje mikrofiltrační systém, integrované 

odsávání prachu, jednoduchý systém upínaní brusného pásu a vhodné i pro leváky. Technické 

údaje přístroje jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 4: Technické parametry pásové brusky Bosch 

Příkon 710 W 

Výkon 350 W 

Rychlost pásu (bez 

zatížení) 

200-300 

m/3min 

Brusný pás -delka 533 mm 

šířka 75 mm 

Regulace rychlosti pásu ano 

Hmotnost cca 3,2 kg 

Třída ochranné izolace II 

Hladina hluku > 85 dB 

  Hladina vibrací > 2,5 m.s
-2

 

 

Obrázek 35: Pásová bruska Bosch PBS 75 AE [25]   
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Ruční pila FERM FRS-500 

Pila je vhodná pro tesařskou práci, k řezání dřeva, kovů i plastů. Lehká výměna listů. 

Pila je dobře ergonomicky i s dobrý design. Ale již při krátkodobém použití při měření jsou 

vibrace přenášené na ruce nepříjemné a dochází k brnění konečků prstů. Technické parametry 

obsahuje tabulka. 

Tabulka 5: Technické parametry ruční pily Ferm 

Napětí 230-240 V 

Frekvence 50 Hz 

Příkon 500 W 

Rychlost bez zatížení 330-3400/min 

Délka zdvihu 15 mm 

Hmotnost 2.2 kg 

Hladina hluku 98 dB 

Řez dřeva 110 mm 

Řez plastové drubky 125 mm 

Řez oceli 3 mm 

    

Hladina vibrací 11,133 m.s 

 

 

        Obrázek 36: Ruční pila Ferm FRS-500 [26] 
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Vrtačka Narex EVP 13 C-H3 

Vrtačka českého výrobce s výborným zpracováním, která je vhodná pro vrtání s 

příklepem do betonu a zdiva, vrtání do kovu, dřeva a jiných materiálů, šroubování a řezání 

závitů. Vrtačka s dvourychlostní převodovkou (široká oblast  použití stroje), elektronickou 

regulací otáček (výborná přizpůsobivost otáček průměru vrtání a povaze materiálu) a vhodně 

umístěný přepínač pravého / levého chodu - rychlá změna směru otáčení. Technické 

parametry obsahuje tabulka níže. 

 

Tabulka 6: Technické parametry příklepové vrtačky Narex 

Příkon 630 W 

Otáčky při zatížení 0-800/min 

Otáčky naprázdno 0-1600/min 

Počet úderů při zatížení 0-16000/min 

Vrtání ve dřevě 35 mm 

Hmotnost 2,7 kg 

Třída ochrany II 

Hladina hluku 113 dB 

    

Hodnota vibrací 9,4 m.s
-2 

 

 

Obrázek 37: příklepová vrtačka Narex EVP 13 C-H3 [27]  

 Tato kapitola je věnovaná popisu pracovního postupu a jednotlivých nářadí, které se 

použila při pracovní činnosti. Při simulované pracovní činnosti (vrtání, broušení a řezání) 

jsem měřil adaptovanou osobu a sedmnáct studentů, kteří s nářadím pracují výjimečně. 

Měření probíhalo za stejných podmínek v místnosti údržby fakulty bezpečnostního 

inženýrství. Výsledky měření jsou zpracované v následující kapitole. 
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9 Zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot 

V této kapitole zpracuji a vyhodnotím naměřené hodnoty při práci s pracovními 

nástroji, které byly popsané v předchozí kapitole. Ke zpracování výsledků byl použit software 

Vibration Explorer 2.0.1 pro naměřené hodnoty z analyzátoru typu 4447, z toho programu 

byly výsledky převedeny do programu Microsoft Excel pro další grafické zpracování. 

V následujících grafech jsou zobrazeny naměřené hodnoty souhrnné vážené hladiny 

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

hluku a vibrací je přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou 

souhrnnou váženou hladinou zrychlení Lvw,8h se rovná 123 dB nebo 1,4 m.s
-2 

a je stanoven 

tak, že při jeho dodržení nedojde při každodenní práci k poškození zdraví z vibrací (za dobu 

zhruba 42 roků). Naproti tomu hodnoty 137 dB za 8 hodin nebo 7,1 m.s
-2

 nelze překročit ani 

krátkodobě, neboť hrozí i při expozici menší než 20 minut poškození zdraví. 

Nejdříve se vyhodnotíme grafické znázornění pro jednotlivé nástroje a exponované 

ruce pro adaptovaného zaměstnance školy Jaroslava Motyčky a pak tato měření porovnáme 

s naměřenými hodnotami u studentů. 
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     Graf 4: Hladina vibrací pravé ruky s vrtačkou Narex 

 

     Graf 5: Hladina vibrací levé ruky s vrtačkou Narex 

Jak je patrné z grafického znázornění, tak průměrná hladina vibrací ze čtyř měření na 

vrtačce Narex EVP 13 C-H3 je pro pravou a levou ruku hodnoty téměř stejné.  

Na základě vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, by podle naměřených hodnot byla práce s vrtačkou Narex pro nepřetržitou 

práci v osmihodinové pracovní době zařazena do 3. kategorie. Kategorie třetí považuje práce, 

při nichž jsou překračovány hygienické limity, přičemž není spolehlivě snížena technickými 

opatřeními pod úroveň těchto limitů a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné 

využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření a dále 

práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji 

nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací. 
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     Graf 6: Hladina vibrací pravé ruky s pilou Ferm 

 

     Graf 7: Hladina vibrací levé ruky s pilou Ferm 

Jak je patrné z grafického znázornění, tak průměrná hladina vibrací ze čtyř měření na 

ruční pile FERM FRS-500 pro pravou a levou ruku se hodnoty liší cca o 2 dB. 

Na základě vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, by podle všech naměřených hodnot byla práce s ruční pilou pro 

nepřetržitou práci v osmihodinové pracovní době zařazena do 4. kategorie. 4. kategorie 

znamená vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze vyloučit ani při používání dostupných 

pracovních ochranných opatření. 

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

hluku a vibrací §13 Pro expozice vibracím přenášeným na ruce po dobu dvaceti minut a kratší 

přípustný expoziční limit se rovná 137 dB nebo 7,1 m.s
-2

. 
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     Graf 8: Hladina vibrací pravé ruky s pásovou bruskou Bosch 

 

     Graf 9: Hladina vibrací levé ruky s pásovou bruskou Bosch 

Grafy pro práci s pásovou bruskou jsou téměř totožné a jejich hladina vibrací se 

pohybuje kolem 124 dB. 

Na základě vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, by podle naměřených hodnot byla práce s vrtačkou Narex pro nepřetržitou 

práci v osmihodinové pracovní době zařazena do 3. kategorie. Kategorie třetí považuje práce, 

při nichž jsou překračovány hygienické limity, přičemž není spolehlivě snížena technickými 

opatřeními pod úroveň těchto limitů a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné 

využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření a dále 

práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji 

nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací. 
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9.1 Srovnání hladiny vibrací u vrtačky Narex 

Tabulka 7: Hodnoty pravé ruky u vrtačky Narex u studentů 

Měření 1 Měření 2 Měření 4 Průměr 

125,566304 136,897955 142,45243 

  

  

  

135,89847 

  

  

  

  

127,078099 135,130989 135,18874 

127,611477 135,56389 143,43789 
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126,735648 135,824183 140,52631  Průměr 

 

 

     Graf 10: Srovnání hladiny vibrací pravé ruky u vrtačky Narex 

Tabulka 8: Hodnoty levé ruky u vrtačky Narex u studentů 

Měření 1 Měření 2 Měření 4 Průměr 

125,684571 136,343958 135,31426 
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     Graf 11: Srovnání hladiny vibrací levé ruky u vrtačky Narex 

Z grafů je patrný rozdíl mezi adaptovanou osobou a studenty, kteří s vrtačkou dělají 

zřídka nebo vůbec. Rozdíl je cca 5 až 6 dB, což už velký rozdíl při měření na jednom nářadí. 

Na základě vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, by podle všech naměřených hodnot byla práce studentů pro nepřetržitou 

práci v osmihodinové pracovní době zařazena do 4. kategorie. 4. kategorie znamená vysoké 

riziko ohrožení zdraví, které nelze vyloučit ani při používání dostupných pracovních 

ochranných opatření. 

Na rozdíl od pana Motyčky, který by byl zařazen do 3. kategorie. Studenti by byli 

zařazeni do vyšší kategorie, z čeho by plynuly i vyšší náklady na ochranu zdraví při práci a 

taky samozřejmě v případě zařazení podniku do kategorií, tak by podnik spadal do kategorie 

4, čili do vysokého rizika ohrožení zdraví zaměstnanců. 

V tomto případě je vysoký vliv adaptace obsluhy na velikost expozice vibrací 

přenášených na ruce, z toho důvodu by bylo vhodné provést adaptační dobu, která by vedla 

k vyrovnání hodnot mezi exponovanými osobami. 
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9.2 Srovnání hladiny vibrací pro ruční pilu Ferm 

Tabulka 9: Hodnoty pravé ruky pro ruční pilu Ferm u studentů 

Měření 1 Měření 2 Měření 4 Průměr 

145,409619 146,680974 143,67247 

145,58667 
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    Graf 12: Srovnání hladiny vibrací pravé ruky pro ruční pilu Ferm 

Tabulka 10: Hodnoty levé ruky pro ruční pilu Ferm u studentů 

Měření 1 Měření 2 Měření 4 Průměr 

147,068677 150,616409 147,3643 
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      Graf 13: Srovnání hladiny vibrací levé ruky pro ruční pilu Ferm 

 

Nyní na grafickém znázornění můžeme vidět, že při práci s ruční pilou Ferm u levé 

ruky je malý rozdíl ve prospěch neadaptovaných osob a u pravé ruky je to obráceně. Ale 

rozdíly u obou rukou se pohybují v řádech desetin. 

Na základě vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, by podle všech naměřených hodnot byla práce studentů pro nepřetržitou 

práci v osmihodinové pracovní době zařazena do 4. kategorie. 4. kategorie znamená vysoké 

riziko ohrožení zdraví, které nelze vyloučit ani při používání dostupných pracovních 

ochranných opatření. 

Studenti i pan Motyčka by byli zařazeni do 4. kategorie. 

V tomto případě je vliv adaptace obsluhy na velikost expozice vibrací přenášených na 

ruce nepatrný. Důvod je ten, že při práci s pilou Ferm nemůžeme ovlivnit tolik držení a sílu 

tlaku na obrobek jako u vrtačky, proto vliv adaptace obsluhy na velikost vibrací přenášených 

na ruce nemá takový význam. 
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9.3 Srovnání hladiny vibrací pro pásovou brusku Bosch 

Tabulka 11: Hodnoty pravé ruky pro pásovou brusku Bosch u studentů 

Měření 1 Měření 2 Měření 4 Průměr 

125,16871 124,1133 122,8072 
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     Graf 14: Srovnání hladiny vibrací pravé ruky pásovou brusku Bosch 

Tabulka 12: Hodnoty levé ruky pro pásovou brusku Bosch u studentů 

Měření 1 Měření 2 Měření 4 Průměr 

121,36136 123,6592 124,1871 
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     Graf 15: Srovnání hladiny vibrací levé ruky pásovou brusku Bosch 

 

Při práci s pásovou bruskou Bosch je malý rozdíl mezi srovnávanými. U pravé ruky je 

rozdíl cca 1 dB, kdežto u levé ruky cca jen 0,6 dB. Tento rozdíl bych hodnotil jako malou 

odchylku, i když se jedná o malou odchylku při měření, tak při detailní analýze zjistíme, že 

pro osmihodinovou směnu by byl limit u studentů překročen po pěti hodinách a u adaptované 

osoby po šesti hodinách. 

Na základě vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, by podle naměřených hodnot byla práce s pásovou bruskou Bosch pro 

nepřetržitou práci v osmihodinové pracovní době zařazena do 3. kategorie. 

Studenti i pan Motyčka by byli zařazeni do 3. kategorie. 

V tomto případě je vliv adaptace obsluhy na velikost expozice vibrací přenášených na 

ruce nepatrný, ale i nepatrný rozdíl vede k rozdílné pracovní době k překročení limitu. 

 

9.4 Závěrečné vyhodnocení a doporučená opatření 

Celkově jsem provedl 126 měření s Analyzátorem účinků vibrací na člověka Typ 

4447 s trojosým akcelometrem, z čehož byla jedna polovina měření pro levou ruku a 

druhá polovina měření pro pravou ruku. Z těchto polovin bylo provedeno na každém 

nářadí, vrtačce Narex, pásové brusce Bosch a ruční pile Ferm, 21 měření pro pravou a 

levou ruku za účelem zjištění vlivu adaptované osoby na velikosti vibrací přenášených 

na ruce. 
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Tabulka 13: Počet provedených měření 

 

Naměřené hodnoty souhrnné vážené hladiny vibrací jsou u jednotlivých nástrojů rozdílné, 

proto jednotlivé operace vyhodnotím zvlášť. 

Při práci s příklepovou vrtačkou Narex EVP 13 C-H3  jsou naměřené hodnoty souhrnné 

vážené hladiny zrychlení vibrací pro obě vystavené ruce vysoké. U pravé ruky je hladina 

zrychlení vibrací nepatrně vyšší. U obou rukou je překročen expoziční limit 123 dB podle 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. U pana Motyčku by nastalo překročení limitu přibližně za 

hodinu a půl a u studentů dokonce už přibližně po půl hodině, z čeho je patrné, že se jedná o 

velký rozdíl ve velikosti vibrací. 

Při práci s ruční pilou FERM FRS-500 jsou naměřené hodnoty souhrnné vážené hladiny 

zrychlení vibrací pro obě vystavené ruce velmi vysoké. U levé ruky je expozice vibrací vyšší, 

což může být způsobenou umístěním ruky blíže k vibrující čepeli, ale pro zjištění přesné 

příčiny by bylo potřeba více měření zaměřené na tuto ruční pilu. U obou rukou je překročen 

expoziční limit 123 dB podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a to velmi výrazně. U pana 

Motyčky i studentů by nastalo překročení limitu již po minutě a půl. Podle toho Nařízení 

vlády §13 pro expozice vibracím přenášeným na ruce po dobu dvaceti minut a kratší 

přípustný expoziční limit se rovná 137 dB nebo 7,1 m.s
-2

. Z měření plyne, že stanovené 

bezpečné doby denní expozice vibracím přenášeným na ruce při práci s touto pilou je 20 

minut, protože v této době nebude překročen zmíněný limit 137 dB, při delším časovém úseku 

by mohlo nastat riziko poškození zdraví. 

Při práci s pásovou bruskou Bosch jsou naměřené hodnoty souhrnné vážení hladiny 

zrychlení vibrací vysoké pro obě vystavené ruce. U obou rukou je překročen expoziční limit 

123 dB podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. U pana Motyčku by nastalo překročení limitu 

přibližně po šesti hodinách a u studentů přibližně po pěti hodinách, i když při měření se jedná 

o rozdíl přibližně o 1 dB. 

Pokud by zaměstnanec vykonával práci během dne se všemi těmito přístroji, pro 

vyhodnocení souhrnné vážené hladiny zrychlení vibrací by bylo potřeba stanovit přesnou 

délku expozice u jednotlivého přístroje a následně vyhodnotit. 

Vrtačka Narex Pila Ferm Bruska Bosch Vrtačka Narex Pila Ferm Bruska Bosch

Pravá ruka 5 5 5 6 6 6

Levá ruka 5 5 5 6 6 6

Vrtačka Narex Pila Ferm Bruska Bosch Vrtačka Narex Pila Ferm Bruska Bosch Suma

Pravá ruka 1 1 1 9 9 9 63

Levá ruka 1 1 1 9 9 9 63

Měření 1 Měření 2

Měření 3 Měření 4
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10 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na základě provedených měření vyhodnotit vliv adaptace 

obsluhy na velikost expozice vibrací přenášených na ruce. Tato problematika je v dnešní době 

velmi závažná, jelikož množství pracovníků pracujících, např. ve stavebnictví nebo v dopravě, 

je vystaveno vibracím přenášených na ruce a dochází k prokazatelným škodlivým účinkům 

vlivů vibrací na lidský organismus vedoucí až k nemocem z povolání. 

Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části 

vysvětluje podstatu vzniku vibrací, věnuje se právnímu rámci vztahující se 

k problematice v rámci České republiky i EU. Do této části náleží i nemoci z povolání, 

na které navazuje ochrana zdraví před nepříznivými účinky vibrací, která vedou ke 

snížení vystavení vibracím. 

Praktická část se zabývá měření a vyhodnocení výsledků při práci s třemi různým 

nářadím a různými operacemi. Jednalo se o vrtání pomocí příklepové vrtačky Narex, 

řezání ruční pilou Ferm a v neposlední řadě broušení pásovou bruskou Bosch. Při měření 

jsem použil Analyzátor účinků vibrací na člověka Typ 4447 a pro vyhodnocení  výsledků 

přiložený software k tomuto přístroji. 

Celou diplomovou práci jsem zpracovával za účelem zhodnocení vlivu adaptace 

obsluhy na velikost expozice vibrací přenášených na ruce, jak je patrné z grafu v předešlé 

kapitole, vliv adaptace obsluhy na velikost vibrací je značný především u příklepové vrtačky 

Narex, u ostatních dvou nástrojů není rozdíl tolik patrný a to je způsobeno tím, že zbylé dva 

stroje, pásová bruska Bosch a ruční pila Ferm, se používají s minimálním možným tlakem a 

hmotnost nářadí plně zajistí dobrý výkon. Kdežto u příklepové vrtačky Narex, dochází 

k použití různé síly tlaku na vrtaný předmět. Pokud prováděl práci adaptovaný pracovník, 

který používal správné síly a dozajista i lepší držení stroje, tak docházelo k nižším vibracím 

přenášených na ruce a paži.  

Diplomovou práci bych hodnotil jako přínosnou v této problematice, ale pro bližší 

zhodnocení vlivu adaptace obsluhy při expozice vibrací přenášených na ruce by bylo potřeba 

provést více měření na rozmanitějších strojích, více uživatelích a také použít pro vyhodnocení 

výsledků více měřících přístrojů pro srovnání výsledků.  
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