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1. Úvod 

Světlo je základem ţivota, pohody a zdraví. Dostatečné světlo přiměřených kvalit 

motivuje člověka k činnosti, k práci, umoţňuje vytváření hodnot, povzbuzuje náladu a 

vytváří příjemnou atmosféru. Je jednou z podmínek pracovní a ţivotní pohody. Nedostatek 

světla naopak utlumuje, deprimuje, sniţuje pracovní výkonnost a bezpečnost – zvyšuje 

riziko chyb v práci a pracovních úrazů.  

Z tohoto důvodu je nezbytné provést taková opatření, aby se zaměstnanec cítil v 

pracovním prostředí co nejlépe. Pracovní podmínky a pracovní prostředí mají pozitivně 

ovlivňovat fyzické a duševní síly zaměstnanců, mají vést k uspokojení z práce, k rozvoji 

osobnosti. Mají přispívat ke zvyšování kvality i produktivity práce, přičemţ musí být 

dodrţena ochrana zdraví při práci spolu s bezpečností práce. Z hlediska ochrany zdraví 

zaměstnanců je světlo významným faktorem při tvorbě zrakové pohody v pracovním 

prostředí.  Úloha světla je významná i z psychologického hlediska. Psychologické účinky 

světla mohou být pozitivní i negativní a závisí na intenzitě osvětlení, chromatičnosti světla, 

rovnoměrnosti jasů a barevné úpravy prostředí. 

To jsou jen některé důvody, proč jsem si zvolil problematiku měření a hodnocení 

osvětlení za téma diplomové práce. Má diplomová práce se v úvodu zabývá světlem, jeho 

základními vlastnostmi a jeho rozdělením. Dále pak se zabývám samotným osvětlením, 

jeho návrhem a rozdělením. V neposlední řadě jsem zpracoval stručný přehled legislativy a 

legislativních poţadavků vztahující se k této problematice. Stěţejní částí práce pak je 

samotné měření a hodnocení osvětlení, které jsem prováděl na konkrétních pracovních 

místech v opavském strojírenském podniku OSTROJ a.s.  Svou práci zakončím diskuzí 

nad výsledky a navrhnu opatření ke zlepšení pracovních podmínek. 
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2. Použité pojmy 

Nejprve si připomeňme několik důleţitých pojmů, se kterými  se budeme 

setkávat v problematice měření a hodnocení osvětlení. 

 

Pracoviště - pracovištěm se rozumí část pracovního prostoru vymezená určitému 

pracovníkovi nebo skupině pracovníků pro hlavní a vedlejší činnost. 

 

Pracovní místo - je část pracoviště, na kterém pracovník vykonává pracovní činnost 

poţadovanou technologií či postupem, včetně seřizování, oprav, čištění a údrţby. 

 

Optické prostředí - prostředí kterými se můţe světlo šířit a která ovlivňují procházející 

světlo (mohou být: průhledné – nedochází k podstatnému pohlcení světla, světlo se 

průchodem nerozptýlí; neprůhledné - většina světelné energie se pohlcuje nebo odráţí; 

průsvitné - světlo se při průchodu zčásti pravidelně rozptyluje). 

 

Osvětlenost, intenzita osvětlení (E) - je podíl té části světelného toku, která dopadá 

na plošku povrchu tělesa, a této plošky. Jednotkou je lux (lx).  

 

Rovnoměrnost osvětlení -  je poměr mezi průměrnou a minimální  osvětlenosti. 

 

Světelný tok (Φ) - je světelně technická veličina, která odpovídá zářivému toku a 

vyjadřuje schopnost způsobit zrakový vjem.  

 

Jas - je podíl svítivosti plošky zdroje v daném směru a průměru této plošky do roviny 

kolmé k danému směru. Je to veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán. 

Jednotkou jasu v soustavě SI je kandela.  

 

Kontrast jasů - je podíl jasu pozorovaného předmětu a jasu bezprostředního okolí nebo 

podíl rozdílů obou jasů k jasu okolí.  

 

Oslnění - je nepříznivý stav zraku, jenţ ruší zrakovou pohodu nebo zhoršuje aţ 

znemoţňuje vidění.  
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Stínivost - je schopnost umělého světla vytvářet na trojrozměrných předmětech stíny.  

 

Místo zrakového úkolu - je místo, kde se nacházejí hlavní předměty zrakové činnosti.  

 

Kritický detail -  je určitý jednorozměrný nebo vícerozměrný útvar, rozhodující pro 

posouzení zrakové náročnosti prováděného úkolu. Je to ta část pozorovaného předmětu, 

který je nutno rozlišit, aby byl pozorovaný předmět správně identifikován.  

 

Zraková zátěž - je vizuální situace, která vyţaduje jistý zrakový výkon. Určuje se na 

základě zhodnocení velikosti kritického detailu, akomodace zraku a světelných podmínek.  

 

Zraková pohoda – je příjemný a příznivý psychofyziologický stav organismu, 

vyvolaný optickou situací vnějšího prostředí, který odpovídá potřebám člověka při práci i 

při odpočinku. 

                                                                                        [19] 
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3. Světlo 

 Světlo je viditelná zářivá energie, přesněji elektromagnetické vlnění o frekvencích v 

rozmezí 3,95 . 10
14

 Hz - 7,89 . 10
14

 Hz. Elektromagnetické vlnění světla vzniká v atomech 

látek. Elektrony v atomech mění svoji energii a ta je z atomu vyzařována v podobě 

elektromagnetického vlnění – světla. Ze zdroje záření se šíří tato světelná energie na 

všechny strany rychlostí světla c. Rychlost světla ve vakuu je nejvyšší mezní rychlost, 

kterou se mohou pohybovat hmotné objekty, tj. 299 792 458 m.s
-1

.  Vlnová délka světla, 

kterou dokáţe lidské oko zpracovat je v intervalu 390 nm - 770nm.                         [7,10] 

 

 

Obrázek č.1: Světelné spektrum 

 

3.1. Barevné vlastnosti světla 

Světlo různých vlnových délek vyvolává u člověka zrakový vjem, který 

charakterizujeme jako barvu světla (viz. Obrázek č.1). Světlo ze zdrojů, které běţně 

pouţíváme k osvětlování (ţárovky, zářivky, slunce), ovšem nevnímáme jako barevné , ale 

označujeme ho jako bílé světlo. Je to světlo sloţené ze světel všech vlnových délek [10]. 

Kvalitu světla posuzujeme právě z jeho spektrálního sloţení. Kvalitní přirozené světlo 

napomáhá  dobrému duševnímu i fyzickému stavu.    

Pojem barva označuje vlastnost zrakového poţitku, která umoţňuje pozorovateli 

zjistit rozdíl mezi dvěma ploškami zorného pole, které mají stejnou velikost, tvar i 

strukturu. Pojem barva tedy patří do oblasti vjemové. Běţně se však pojem barva přenáší i 

na vlastnost světla a předmětů a hovoří se o barvě světla nebo o barvě předmětů. Přesněji 

se však barevné vlastnosti světla označují názvem chromatičnost  a barevné vlastnosti 

předmětů pojmem kolorita. Podrobněji se tyto dva pojmy rozebereme později.      
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Kvalitativní odlišnost vjemu jednotlivých spektrálních barev se nazývá barevný 

tón a vyjadřuje se názvy fialová, modrá, zelená... Vnímání určitého barevného tónu je u 

kaţdého pozorovatele poněkud odlišné a je podmíněno jednak mnoţstvím energie 

vyzařované v dané oblasti vlnových délek, jednak citlivostí oka. Barvy se dělí na pestré 

(mají barevný tón) a nepestré (spojitá řada od barvy bílé přes šedou aţ po černou). Dle 

psychologického působení můţeme barvy dělit na teplé (např. červená, oranţová, ţlutá) a 

studené (např. modrá, zelená, fialová ). 

Barva denního světla se neustále mění. Teplota barvy denního světla je závislá na 

zeměpisné poloze, mění se s denní i roční dobou, podléhá atmosférickým vlivům. Za 

normální denní světlo povaţujeme světlo o teplotě chromatičnosti 6 500 – 7 000 K. Za 

plného denního světla, při jasech 15 aţ 3 000 cd×m-2, jsme schopni rozeznat aţ 160 

barevným tónů.                                                                                                                [2, 3] 

 

3.1.1. Kolorimetrická měrná soustava 

Barevné vlastnosti světla označujeme jako chromatičnost, která je určena 

spektrálním sloţením záření vysílaného zdrojem a udává se zpravidla v trichromatických 

souřadnicích. Barevné vlastnosti předmětů nazýváme slovem kolorita. Kolorita je určena 

spektrálním sloţením záření předmět osvětlujícího a spektrální odrazivostí, nebo 

propustností předmětu ozářeného, která má za následek změnu spektrálního sloţení záření 

předmětem prošlého nebo jím odraţeného. Kolorita se udává zpravidla trichromatickými 

souřadnicemi a poměrným mnoţstvím odraţeného nebo prošlého světla. 

Ke kvantitativnímu vyjádření chromatičnosti a kolority se zavedla trichromatická 

soustava. Základem pro kvantitativní vyjádření barvy je definice standardního 

kolorimetrického pozorovatele CIE 1931, skládající se ze tří funkcí, tzv. trichromatických 

činitelů x(), y() a z(), pro zorný úhel pozorování do 4°. Typickým příkladem je 

pozorování barevných signálních světel, která jsou často vnímána jako zdroje bodové. 

Trichromatických činitelů doplňkového pozorovatele CIE 1964 x10(), y10() a z10() 

se má přednostně uţívat tam, kde se v praxi pozoruje barva (barevná plocha) v zorném 

úhlu větším neţ 4°. 

V trichromatické soustavě se vychází z předpokladu, ţe adičním míšením tří 

měřených barevných podnětů lze vzbudit vjem kterékoliv barvy. Za základ byla zvolena 

světla o vlnové délce: 

 700 nm pro červenou barvu, 
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 546,1 nm pro zelenou barvu a 

 435,8 nm pro modrou barvu. 

 

Kolorimetrická mnoţství těchto měřených podnětů jsou měřítkem charakterizujícím 

danou barvu. Barvu lze popsat buď mnoţstvím tří barev (trichromatickými sloţkami), 

nebo jejich poměrem (trichromatickými souřadnicemi). Trichromatické sloţky se 

vypočítají integrací spektrálního sloţení barevného podnětu F() a trichromatických 

činitelů v celém rozsahu viditelného spektra. Označují se X, Y, Z, respektive X10, Y10, Z10 

Grafickým prostorovým vyjádřením by byl kolorimetrický prostor XYZ, ten však je 

nepraktický. Pouţívá se proto dostačující kolorimetrický trojúhelník, např. v modelu CIE  

1931 (viz. obrázek č. 2) s trichromatickými souřadnicemi x, y, z, pro které platí, ţe: 

 x + y + z = 1.                                                                                                                    

 

 
Obrázek č.2: Kolorimetrický trojúhelník CIE 1931 

(pozn. D65 bílý bod) 

 

[16] 
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3.2. UV záření 

Toto elektromagnetické záření zahrnuje spektrální oblast vlnových délek od 10 do 

390 nm. Bývá také charakterizováno jako dolní část optického záření, které je dále tvořeno 

viditelným světlem (390 nm aţ 790 nm) a infračerveným zářením (790 nm aţ 0,3 mm). 

Zdrojem UV záření jsou tělesa rozţhavená na velmi vysokou teplotu, např. elektrický 

oblouk nebo Slunce, v jehoţ paprscích však dochází průchodem zemskou atmosférou 

k různým změnám. Důsledkem porušení ozónové vrstvy v atmosféře dochází ke zvýšení 

jeho propustnosti a to má za následek vznik zdravotního rizika pro citlivé jedince (hlavně 

malé děti). Ve větších dávkách můţe UV záření poškodit zrak a kůţi.            

 

UV záření můţeme rozdělit na: 

 UVA (dlouhovlnné 315 – 390 nm) – vyvolává podráţdění kůţe a má i vliv na 

moţný vznik melanomu. 

 UVB (středněvlnné 280 – 315 nm) – způsobuje akutní poškození kůţe. Silnější a 

intenzivnější je v létě  a bývá příčinou spálení kůţe a vzniku melanomu. 

 UVC (krátkovlnné 280 – 100 nm) - je pohlcováno ozónovou vrstvou, to znamená, 

ţe UV záření dopadající na Zemi je tvořeno UVA (90-99%) a UVB (1-10%) 

zářením. 

3.3. Technické světelné veličiny a jejich jednotky     

3.3.1. Zářivý tok Φe [W] 

Jako zářivý tok Φe se označuje energie elektromagnetického záření, která se z 

povrchu tělesa vyzáří za časovou jednotku. Je to vlastně  zářivý výkon  prošlý plochou S . 

Jednotkou zářivého toku je Watt, značka W. 

3.3.2. Světelný tok Φ [lm] 

Světelný tok označuje světelnou energii, kterou zdroj vyzáří za časovou jednotku, 

tzn. 1s. Je to však energie, posuzovaná z hlediska citlivosti oka na různé vlnové 

délky světla. Světelný tok je tedy fotometrická veličina. Jednotkou světelného toku je 

lumen, značka lm. Pro přepočet zářivých veličin na fotometrické veličiny platí tento vztah:    

680 lm = 1 W. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
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3.3.3. Osvětlení  E [lx] 

Je fotometrická veličina, která souvisí se světelným tokem dopadajícím na určitou 

plochu. Jednotkou osvětlení je lux, značka lx (z lat. lux – světlo). Osvětlení 1 lx má ploška 

ve vzdálenosti 1m od zdroje světla o svítivosti 1cd [5]. K měření osvětlení se pouţívá 

luxmetr. Dostatečné osvětlení patří k základním poţadavkům na hygienu práce a jeho 

hodnota je stanovena normami.                                       

3.3.4. Svítivost I [cd] 

Je základní fotometrická veličina charakterizující zdroje světla. Její jednotkou je 

kandela, značka cd (z lat. candela – svíčka). Jednotková svítivost pak skutečně odpovídá 

přibliţně svítivosti jedné obyčejné svíčky [5]. Např. ţárovka o příkonu 100W má svítivost 

asi 200cd. 

3.3.5. Jas L [cd . m
-2

] 

Jas je jedna z fotometrických veličin, definovaná jako měrná veličina svítivosti. 

Jednotkou jasu je  cd/m
2
.                   2

2

cos
mcd

dSd

d
L 







 

3.3.6. Měrný výkon v  [lm . W
-1

] 

Měrný výkon vyjadřuje, jaké mnoţství světla se vyrobí z jednotky energie a je 

stanoven jako podíl světelného toku zdroje v lumenech k elektrickému příkonu ve wattech. 

Je jednou z nejdůleţitějších charakteristik světelných zdrojů. 

3.3.7. Prostorový úhel Ω [sr] 

Prostorový úhel, ve kterém je z daného bodu P vidět určitý předmět, je velikost 

plochy, kterou na povrchu koule o poloměru r a se středem v bodě P vytkne kuţelová 

plocha s vrcholem v bodě P obepínající pozorovaný předmět. 

[4] 
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4. Osvětlení   

Světlo je nedílnou a důleţitou součástí našich ţivotů, a proto je zrak naším 

nejdůleţitějším smyslem. 75–90 % všech informací získávaných z okolního prostředí 

představují informace přijaté právě zrakem [2]. Zvláště v dnešní době, kdy činnost člověka 

je stále více zaměřena na práci s různými automatizovanými zařízeními. Světlo má 

z hygienického hlediska velký význam při navrhování a tvorbě pracovního i 

odpočinkového prostředí. Zrakovou pohodu  pomáhá dotvořit správně zvolená barevnost a 

vhodné světelné prostředí, kde je  dostatečné rovnoměrné osvětlení a ve kterém nedochází 

k oslnění, bez nadměrných jasů a kontrastů [5]. V takovémto prostředí se pak díky 

vhodnému rozloţení světla jeví předměty přiměřeně plastické. Rozlišují se tři druhy 

osvětlení vnitřních prostorů, a to: 

 denní osvětlení je osvětlením přírodním (denním světlem) – přímým slunečním   

            světlem a rozptýleným oblohovým světlem, 

 umělé osvětlení je osvětlení pomocí umělých zdrojů, převáţně elektrických, 

 sdruţené osvětlení vzniká při doplnění denního osvětlení osvětlením umělým.    

                                                                                                            

4.1. Denní osvětlení 

Protoţe je denní osvětlení pro člověka velmi důleţité, udrţuje aktivitu metabolických 

funkcí a má velký vliv na psychické rozpoloţení organismu člověka, je potřeba se snaţit o 

co nejlepší a nejhospodárnější vyuţití sluneční energie [5]. Proto při návrhu vnitřních 

pracovních prostorů, které jsou určeny pro trvalý pobyt lidí, musí v souladu s funkcí  

těchto prostorů být vytvořeny podmínky pro co moţná nejlepší vyuţití denního osvětlení.    

V prostorech s trvalým pobytem lidí by měl být zajištěn výhled osvětlovacími otvory do 

okolí, tzv. optický kontakt s okolím. Existují ovšem pracoviště, ve kterých je 

z technologických důvodů nutno denní světlo vyloučit (chemický a farmaceutický průmysl 

aj.). Jiná pracoviště jsou zřízena jako pracoviště bez denního světla s klimatizací z důvodu 

vysokých nároků na hygienu výroby, která by se v provozu s okny nemohla zaručit [1]. Při 

těchto případech se zaměstnancům musí zajistit výhled do volného prostoru  alespoň 

v denních místnostech a odpočinkových prostorách.  

  Denní osvětlení je v průběhu dne i ročních období značně proměnlivé, a to jak co do 

rozloţení světelného toku, tak do mnoţství denního světla. Tyto změny jsou nepravidelné. 

Přírodní světlo nemusí být vţdy z hlediska zrakové práce nejvýhodnější. Kvůli značné 
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ekonomické náročnosti a technickým poţadavkům neumoţňuje umělé světlo docílit tak 

vysokých hladin osvětlenosti, jakých lze dosáhnout světlem přírodním. Na druhé straně lze 

umělým světlem zajistit jak časovou stálost osvětlení a rozloţení světelného toku, tak i 

rovnoměrnost osvětlenosti. Je známo, ţe proměnlivost denního osvětlení  aktivuje 

adaptační schopnosti organismu. Neměnné umělé osvětlení, které člověka ke zrakové 

adaptaci nenutí, pak rychleji unavuje. 

 

4.2. Umělé osvětlení 

Pouţití umělého osvětlení je vhodné především pro vytvoření zrakově příjemného 

prostředí, zajišťujícího co nejlepší podmínky pro práci zrakového orgánu, dále pak při 

rozlišování podrobností a překáţek. Umělé osvětlení přispívá ke zvýšení duševní pohody 

člověka a jeho celkové bezpečnosti [5].  Vzhledem k různorodosti a široké škále oblastí 

osvětlování, vznikají při řešení těchto prostor různorodé poţadavky na osvětlení. Světlo 

jako i jiné faktory ovlivňující pracovní prostředí, má vliv na úrazovost a nehodovost. 

Zvyšováním hladiny osvětlenosti se zvyšuje i rychlost rozlišování (zpočátku velmi rychle), 

tím zvyšuje i pracovní výkon, klesá únava organismu a sniţuje se i počet úrazů. Naopak při 

vysoké intenzitě osvětlení se rychlost rozlišování sníţí a zrak se unaví velmi rychle, coţ 

naopak úrazovost zvyšuje [1].   

Návrh osvětlovací soustavy proto musí vycházet z konkrétní situace, z daného 

osvětlovaného prostoru a  jeho vyuţití, rozměrů, rozmístění objektů a zařízení, a je-li třeba 

i ze světelně technických vlastností povrchů. Coţ znamená, ţe se musí dát přednost 

takovému nábytku nebo zařízení, které zajistí, aby se omezilo nebo nejlépe, aby vůbec 

nedocházelo oslnění odrazem. V potaz musíme brát i klimatické podmínky, prašnost, 

barevné provedení atd. Je nutné také zajistit pravidelné kontroly a údrţbu osvětlovacích 

soustav.  Na dobrý citový stav člověka má vliv i barevnost prostředí. Méně jasné, méně 

syté barvy a studené tóny barev zvětšují celkový prostorový vjem. Jasné, syté barvy a teplé 

tóny celkový prostorový vjem zmenšují.    
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Obrázek č.3: Umělé osvětlení (zářivky) 

 

4.3. Sdružené osvětlení 

Kombinace předešlých osvětlení. Toto osvětlení je velmi časté a to především 

z technických důvodů. Ze stavebního hlediska je velmi náročné vyhovět všem poţadavkům 

na osvětlení pracovních míst, jako jsou např. stálá hladina osvětlenosti apod. 
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5. Zdravotní dopady 

Všechny druhy světla a osvětlení působí na člověka a na ţivé organismy různými 

vlivy, jak kladnými, tak i negativními. Kladné jsou velmi důleţité pro tělesnou i 

psychickou pohodu člověka, pro optimální funkci celého jeho organismu i jednotlivých 

orgánů a mohou velmi významně ovlivňovat jeho zdravotní stav. Nesoulad mezi 

osvětlením a funkcemi lidského organismu můţe vyvolávat závaţné zdravotní obtíţe.                                                                                     

[8] 

5.1. Zraková pohoda  

Pro optimální návrh osvětlení je třeba vědět, co je po lidský organismus optimální. 

Pojmem zraková pohoda se rozumí příjemný psychologický stav, při němţ  celý zrakový 

systém plní svou funkci. Zrak silně ovlivňují různé rušivé či naopak uklidňující vlivy, např. 

stres, vysoká teplota, zima a naopak pak radost, dobrá nálada atd. [5]. Z tohoto vyplývá, ţe 

zraková pohoda je stav, kdy má člověk i při delším pobytu v optimálně osvětleném 

prostředí pocit, ţe dobře vidí, cítí se psychicky dobře a prostředí, v němţ se nachází, je mu 

vzhledově příjemné. Opakem je pak zraková nepohoda, která vede ke zrakové únavě  a 

projevuje se nepříznivě na celkové kondici a výkonnosti člověka. Zraková nepohoda můţe  

například nastat, vyskytují-li se v zorném poli příliš velké jasy nebo rozdíly jasů, které 

výrazně překračují meze přizpůsobivosti zraku. Vzniká oslnění.                                                                                                                 

Mezi moţná rizika zrakové nepohody řadíme oslnění, dlouhodobě trvající nedostatek  

přírodního denního světla a nedostatečné osvětlení vzhledem k náročnosti zrakového 

vnímání. 

 

5.2. Oslnění 

Jedná se o světelnou energii, jejíţ rozloţení v čase nebo prostoru způsobí překročení 

adaptačních schopností lidského zraku a dochází tudíţ k oslnění. Podle příčiny rozlišujeme 

oslnění : 

 absolutní, kde je jas světelného zdroje natolik velký, neţ aby se na něj člověk mohl 

adaptovat 

 přechodné, způsobené náhlou změnou jasu v zorném poli pozorovatele 

 kontrastem, kdyţ v zorném poli pozorovatele  současně existují plochy o velmi 

rozdíleném jasu. 
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Mimořádně důleţitou roli hraje čas. Při dlouhodobém působení způsobuje zdravotní potíţe  

i malé oslnění nebo odraz od lesklé desky. K narušení psychické rovnováhy přispívají i 

pozorovatelné změny při osvětlování (např. blikání světla).                                               

 

5.3. Dlouhodobě trvající nedostatek  přírodního denního světla 

Působení přímého slunečního záření podporuje náš imunitní systém, metabolické 

procesy a ovlivňuje lidskou psychiku. Současně velmi významně  působí i přirozená 

proměnlivost denního světla , která se podílí mimo jiné i na řízení lidských biorytmů. 

Pokud je doba nepříznivého působení časově omezená, je vliv malý, pokud je však, např. 

nedostatek  denního světla dlouhodobý, můţe se nepříznivý účinek kumulovat a projevit se 

aţ po dlouhé době, např. nárůstem zrakových vad. Obecně platí, ţe dlouhodobý nedostatek 

denního světla  během dne je z hlediska hygieny práce závadný!  

 

5.4.  Nedostatečné osvětlení vzhledem k náročnosti zrakového vnímání 

Jedná se o zajištění dostatečné úrovně osvětlení s ohledem na náročnost prováděné zrakové 

činnosti. V tomto případě nahlíţíme na světlo jako na nespecifický faktor, který 

vztahujeme k vykonávané zrakové činnosti a k daným pracovním podmínkám. Úkolem je 

zabránit vzniku nadměrné zrakové zátěţi vlivem nedostatečného osvětlení. Zrakovou zátěţ 

ovlivňuje: 

 náročnost zrakové činnosti ( především rozlišitelnost pozorovaného detailu oproti 

okolí a velikost kritického detailu) 

 aktuální stav zraku ( především dostatek denního světla, vytvářející příznivé jasové 

a barevné poměry pro pozorování).                                                                          

 

Obrázek č.4: Zraková únava                                            

                  [8] 
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6. Legislativa 

Při návrhu, kontrole i provozu osvětlovacích soustav pro denní, umělé i sdruţené 

osvětlení je nutné vycházet ze závazných dokumentů, coţ jsou zákony, jejich prováděcí 

vyhlášky a nařízení vlády ČR (platí to pro projektanty, hygieniky i provozovatele). Přístup 

české legislativy k oblasti osvětlení je velice dobrý. V naší legislativě je dopodrobna 

rozebrána metodika měření, hodnocení a návrhu osvětlení. Základním předpisem pro 

osvětlení na pracovištích je Nařízení vlády 361/2007 Sb. [12], kde jsou pracoviště 

rozdělena podle nároků na denní a umělé osvětlení. Nařízení poţaduje splnění normových 

hodnot a poţadavků. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní hodnota denního, umělého 

nebo sdruţeného osvětlení, obsaţená v příslušné české technické normě, která upravuje 

hodnoty denního, sdruţeného a umělého osvětlení. Toto nařízení vlády se dále odkazuje na 

soubor českých norem, ve kterých je rozebrána tato problematika. V České republice jako 

v členské zemi EU platí nové české normy, které splňují poţadavky Evropské unie.   

6.1. Zákony a vyhlášky 

 Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 Zákon č. 20/1966 Sb. – „o péči o zdraví lidu“, v jeho posledním znění. 

 Zákon č. 258/2000 Sb. – „o ochraně veřejného zdraví“. 

 NV č. 361/2007 Sb. – „podmínky ochrany zdraví při práci“. 

 NV č. 178/2001 Sb. – „kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci“. 

 Nařízení vlády 1/2008 Sb. – „o ochraně zdraví před neionizujícím zářením“. 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb. – „kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií…“ 

6.2. Soubor českých norem 

 ČSN EN 12464 – 1 Světlo a osvětlení. Osvětlení pracovních prostorů. 

 ČSN 73 0580-1, 2, 3, 4 – Denní osvětlení budov. 

 ČSN 36 0004: 1995 Umělé světlo a osvětlování. Všeobecná ustanovení. 

 ČSN 36 0013: 1985 Zdroje světla. Metody měření elektrických a světelných 

parametrů. 

 ČSN 36 0450: 1986 Umělé osvětlení vnitřních prostorů. 

 ČSN 36 0451: 1986 Umělé osvětlení průmyslových prostorů. 

 ČSN 36 0452: Umělé osvětlení obytných budov. 

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=496
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 ČSN 36 0020 – 1: 1994 Sdruţené osvětlení. Část 1: Základní poţadavky. 

 ČSN 36 0008: 1962 Oslnění, jeho hodnocení a zábrana. 

 ČSN 36 0011 – 1: 1995 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 1: Základní 

ustanovení. 

 ČSN 36 0011 – 2: 1995 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 1: Měření 

denního osvětlení. 

 ČSN 36 0011 – 3: 1995 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 3: Měření 

umělého osvětlení.   

 ČSN IEC 50 (845) 1995 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845 

Osvětlení.    

 ČSN 01 1718 Měření barev.                                                                       [18,19,20,] 

6.3. Hodnocení zrakové zátěže 

Důleţitou je v tomto směru vyhláška č. 432/2003 Sb., která stanovuje podmínky pro 

zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náleţitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.                                             

 

Podle přílohy č.1 této vyhlášky, se zraková zátěţ zařazuje do kategorií takto: 

 Kategorie druhá  

Do druhé kategorie se zařazuje trvalá práce  

a) se zařízeními určenými k nepřetrţitému monitorování činností strojů nebo zařízení, nebo 

kontrole výroby nebo výrobků prostřednictvím obrazovkových terminálů,  

b) při níţ je potřebné rozeznávání kritických detailů, charakterizovaných hodnotou 0,0003 

radiánu při kontrastu menším neţ 0,8.  

 Kategorie třetí  

Do třetí kategorie se zařazuje trvalá práce  

a) při které je nezbytné pouţívání zvětšovacích přístrojů,  

b) spojená s technicky neodstranitelným oslňováním.  

 

Pro zrakovou zátěţ se čtvrtá kategorie neuvádí.                                                             [14] 
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6.4.  Měření osvětlení 

Měření osvětlení se provádí podle norem ČSN 36 0011 – 1, 2, 3  [15, 16, 17].  

Měření se provádí kalibrovanými fotoelektrickými luxmetry a jasoměry v definované síti 

bodů v úrovni zrakového úkolu a blízkém okolí. Měření musí provádět certifikovaná 

osoba. 
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7. Praktická část 

V této kapitole se budu zabývat praktickou částí této práce, přesněji pak samotnému 

měření a hodnocení osvětlení ve strojírenské firmě OSTROJ a.s. V závěru pak shrnu 

výsledky, ke kterým jsem dospěl.  

7.1. Profil firmy OSTROJ a.s. 

Sídlo společnosti OSTROJ a.s. se nachází v Opavě. Historie společnosti se datuje jiţ 

od 19. století, kdy byla zaloţena Opavská strojírna a slévárna.  V roce 1949 došlo k změně 

názvu firmy na OSTROJ, který je uţíván dodnes. Hlavním výrobním programem firmy 

jsou důlní stroje, které vyrábí pro české doly i pro zahraniční zákazníky.  

 

OSTROJ a.s. se skládá z několika výrobních divizí. 

a) Divize Důlní stroje – největší výrobce zařízení pro těţbu a zpracování nerostných 

surovin (hlavně uhlí) v České republice a v zahraničí.b Především pak mechanizované 

výztuţe, hřeblové a pásové dopravníky, pluhové dobývací soupravy, hydraulické stojky 

atd. 

 

 

Obrázek č.5: Mechanizovaná výztuž 

 

b) Divize Kovárna a Kalírna – produkce zápustkových výkovků váhové kategorie 0,1-

30kg s moţností dalších operací. Divize je subdodavatel pro automobilový průmysl, 

stavebnictví a zemědělskou techniku. 

c) Divize Strojírna – je tradičním výrobcem sloţitých svařenců do 10tun. Kromě 

svařování MIG, MAG je zajišťováno i opracování svařenců, montáţ mechanických i 

hydraulických komponentů.  

d) Divize Hydraulika – výroba hydraulických válců, teleskopických válců a jejich 

modifikací. 
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e) Divize Nástrojárna – vyrábí lisovací nástroje, kovárenské nářadí, nízkotlaké a 

vysokotlaké formy pro hliník. Specializací divize je výroba nástrojů a forem na výrobu 

kol pro automobilový průmysl a výroba kovacích zápustek.  

 

Obrázek č.6: Hala divize Nástrojárna 

 

f) Divize Galvanovna – povrchová úprava materiálů (zinkování, chromování, 

plastování). 

 

7.2. Měřená pracoviště 

Mé měření a hodnocení osvětlení probíhalo na divizi Nástrojárna. Přímo pak 

v místnosti kontroly, kde jsou zvýšené nároky na přesnost, dále pak ve svářecích  boxech. 

7.2.1. Místnost kontroly 

Na tomto pracovišti provádí měření a kontrola výrobků vyrobených s velkými 

nároky na přesnost, především pak výrobků pro automobilový průmysl. Ke kontrole 

pouţívají konvekční měřící přístroje jako jsou posuvky a mikrometry, ale i moderní 3-D 

měřicí přístroj Mistral 101509 s měřitelnou plochou 1000 x 1500 x 810.  

7.2.2. Svářecí box 

Toto pracoviště je prostor, ve kterém se zajišťují přípravné práce pro svařování 

různých ocelových konstrukcí. Samotné svařování se provádí zejména pro externí 

zákazníky. Dále se provádějí opravy zápustkových forem pro divizi Kovárna. K vlastnímu 

svařování se pak pouţívají metody MIG a MAG.  
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7.3. Kategorizace Prací 

Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě rozhodla, ţe zaměstnavatel OSTROJ 

a.s. Těšínská 66, 74601 Opava, IČO: 45193681 ve smyslu vyhlášky MZ ČR č.432/2003 

Sb., kterou se stanoví podmínky  pro zařazovaní prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů a náleţitosti hlášení práce s azbestem a 

biologickými činiteli zařadil práce do kategorií, na měřeném pracovišti takto: 

 

                             Tabulka č.1:  Zařazení prací do kategorií 

Profese Faktor Kategorie 

 
 

 

 

Kontrolor 

 

Hluk 2 

Vibrace 2 

Fyzická zátěţ 2 

Pracovní Poloha 2 

 

 
 

 

 

 

Svářeč kovů 

Prach 3 

Hluk 3 

Vibrace 3 

Neionizující záření 2 

Fyzická zátěţ 2 

Pracovní poloha 2 

 

V tabulce č.1 jsou uvedeny  pouze  profese, na které se přímo vztahuje mé měření. 

Zaměstnavatel splnil svou zákonnou povinnost a provedl kategorizací prací na pracovišti, 

na kterém jsem prováděl své hodnocení. Jak vplývá z hodnot uvedených v tabulce 

zaměstnavatel se nezabýval zrakovou zátěţí. Vlivem tohoto faktoru na  bezpečnost práce 

se proto budu zabývat ve své diplomové práci.  

 

7.4. Použité přístroje 

7.4.1. Laserový dálkoměr Spektra HD 160 

Pro měření vzdáleností jsem pouţil universální laserový dálkoměr Spectra HD160. Je to 

universální  přístroj pro měření délek, obsahu ploch a objemu. 
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Technické parametry 

rozsah měření od – do                         0,3 – 150m 

standardní chyba měření                        ±2mm 

max. chyba měření                                 ±3mm 

rychlost měření                                      0,5s – 4s 

rozměry s universální koncovkou      170 x 70 x 45 

rozměry s kompaktní koncovkou       150 x 70 x 45 

hmotnost(vč. baterií)                                 430g  

napájení                                               4 x AA 1,5V                                                                                                              

třída laser                                          2 (dle IEC 825-1)            

pracovní teplota                                 -10°C / +50°C                                                                                    

Obrázek č.7: Spectra HD160 

 

7.4.2. Universální měřící přístroj Almemo 2690-8 

Mezi základní parametry patří velký podsvětlený grafický 16-ti řádkový displej, pět 

univerzálních vstupů ALMEMO, moţnost ukládání dat přímo do vnitřní paměti přístroje, 

výstup RS-232/USB a další funkce. Jedná se o univerzální měřící přístroj na měření tepla, 

vlhkosti, proudění, tlaku a dalších veličin. Stačí připojit libovolný snímač s konektorem 

ALMEMO,  a pak jiţ bez jakéhokoliv nastavování měřit vše potřebné. Měření se proto 

stává jednoduchou záleţitostí. 

 

Technické parametry 

Displej:                    grafický, 128 x 128 bodů. 

Paměť:                     512 KB (aţ 100000 měřených hodnot). 

Napájení:                 3 baterie mignon nebo 3 NiMH,  

                                akumulátory se síťovým adaptérem. 

Pracovní teplota:      -10°C / +50°C. 

Vlhkost:                   10-90% RH. 

Výstupy:                   RS 232, analogový. 

Měřící vstupy:          5 ALMEMO zdířek,  

                                  5 primárních galv.odd.. 

 

                                                                                                  Obrázek č.8: Almemo 2690-8 
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Pro měření osvětlení jsem k přístroji připojil Luxmetr FL A613 –VL. 

 

Technické parametry FL A613 – VL 

Měřící rozsah:           0 – 26 000 Lx. 

Přesnost:                    5% z naměřené hodnoty. 

Pracovní teplota:        -10°C / +80°C. 

Kabel:                        1,5m s ALEMO konektorem 

                                                                                                        Obrázek č.9: Luxmetr FL A613 -VL 

7.4.3. Chroma Meter CS-100 

Profesionální měřicí přístroj po měření integrálních barevných charakteristik světla. 

Přístroj měří podobně jako jasoměr vlastnosti světla ve vymezeném prostorovém úhlu - 

apertuře - objektivu. Kromě jasu v jednotkách cd.m
-2

, navíc však dokáţe změřit barevné 

souřadnice x, y. Kromě absolutních měření je moţné měřit i rozdílové hodnoty tj. vztaţené 

k hodnotě uloţené v paměti Přístroj komunikuje s PC pomocí sériového rozhraní a dokáţe 

přímo tisknout změřená data na speciální tiskárně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Obrázek 10: Chroma Meter CS-100 
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7.5. Popis měření  

Divize Nástrojárna v roce 2009 otevřela  novou výrobní halu. Jedná se o moderní 

halu, která umoţňuje udrţení stálé teploty, coţ je velice důleţité především z hlediska 

nároků na přesnost výroby.  Oba mnou měřené prostory se nachází právě v této hale.  

Samotná hala je osvětlena umělým osvětlením. Měření probíhalo za provozu, aby byly co 

nejlépe simulovány podmínky na těchto pracovištích. Měření jsem opakoval třikrát, aby 

bylo docíleno co nejpřesnějších výsledků. Na obrázku č.11 a č.12 jsou znázorněny rozměry 

místností. Pro samotné měření jsou tyto rozměry velice důleţité, především  pro správnou 

volbu sítě měřených bodů. Tyto body jsou také znázorněny na obrázku č.11 a č.12. Výška  

vodorovné srovnávací roviny byla v souladu s normou ČSN 36 0011-1 stanovena na 0,85m 

nad podlahou [15]. 

 

Obrázek č.11:Síť měřených bodů – Kontrola 

Pozn.  + měřený bod     + nelze změřit 
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Měření jsem provedl za těchto podmínek: 

 nadmořská výška – 144,5m, 

 teplota vzduchu – 23,5°C, 

 atmosférický tlak – 996,1hPa. 

 

Obrázek č.12: Síť měřených bodů – Svařovna 

Pozn.  + měřený bod     + nelze změřit 

 

7.6. Naměřené hodnoty  

7.6.1. Osvětlenost 

Pro značnou obsáhlost měření osvětlenosti jsem naměřené body uvedl v přílohách A, 

B a C. Pro měření kaţdého bodu jsem zvolil interval 2 minuty s přednastaveným cyklem 

ukládání hodnot 2s. Pro názornost jsem v tabulce č.2 uvedl příklad výstupu pro bod č.1. 
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                   Tabulka č.2: Naměřené hodnoty pro bod. č.1 - Svařovna 

Čas Hodnota  Čas Hodnota  

     10:14:16 288 LX 10:15:06 310 LX 

10:14:18 343 LX 10:15:08 408 LX 

10:14:20 332 LX 10:15:10 293 LX 

10:14:22 354 LX 10:15:12 364 LX 

10:14:24 381 LX 10:15:14 426 LX 

10:14:26 412 LX 10:15:16 310 LX 

10:14:28 439 LX 10:15:18 370 LX 

10:14:30 317 LX 10:15:20 336 LX 

10:14:32 383 LX 10:15:22 343 LX 

10:14:34 392 LX 10:15:24 336 LX 

10:14:36 348 LX 10:15:26 396 LX 

10:14:38 379 LX 10:15:28 309 LX 

10:14:40 365 LX 10:15:30 372 LX 

10:14:42 374 LX 10:15:32 353 LX 

10:14:44 281 LX 10:15:34 383 LX 

10:14:46 339 LX 10:15:36 343 LX 

10:14:48 341 LX 10:15:38 300 LX 

10:14:50 329 LX 10:15:40 281 LX 

10:14:52 378 LX 10:15:42 397 LX 

10:14:54 349 LX 10:15:44 427 LX 

10:14:56 372 LX 10:15:46 439 LX 

10:14:58 319 LX 10:15:48 363 LX 

10:15:00 293 LX 10:15:50 392 LX 

10:15:02 339 LX 10:15:52 358 LX 

10:15:04 353 LX 10:15:54 440 LX 

10:15:56 385 LX 10:15:56 385 LX 

10:15:58 284 LX 10:15:58 284 LX 

10:16:00 328 LX 10:16:00 328 LX 

10:16:02 399 LX 10:16:02 399 LX 

10:16:04 332 LX 10:16:04 332 LX 

10:16:06 442 LX 10:16:06 442 LX 

10:16:08 445 LX 10:16:08 445 LX 

10:16:10 366 LX 10:16:10 366 LX 

10:16:12 429 LX 10:16:12 429 LX 

10:16:14 405 LX 10:16:14 405 LX 

10:16:16 287 LX 10:16:16 287 LX 

 

Měření jsem opakoval třikrát. Z takto zaznamenaných hodnot jsem pak vytvořil 

tabulku č.3 a č.4, ve které jsem uvedl všechny změřené hodnoty.  Norma ČSN EN 12464-

1, se kterou jsem zjištěné výsledky porovnal, uvádí  pro činnosti prováděné na pracovišti 

kontroly osvětlenost 750Lx a ve svářecích boxech pak 300Lx ( pozn. 2.13.3 Svařování a 

2.13.6 Orýsování a kontrola).  

                                                                                                                                     [] 
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                       Tabulka č.3: Průměrné hodnoty osvětlenosti v Lx - kontrola 

Bod č. Měření č.1 Měření č.2 Měření č.3 

1. 780 776 783 

2. 792 772 778 

3. 791 784 785 

4. Nelze změřit Nelze změřit Nelze změřit 

5. Nelze změřit Nelze změřit Nelze změřit 

6. 805 785 781 

7. 826 813 803 

8. 805 797 795 

9. 836 841 826 

10. 795 827 819 

11. 809 810 801 

12. 806 800 798 

13. 792 769 774 

14. 819 797 794 

15. 808 811 811 

 

Jak si lze všimnout na přiloţeném Grafu č.1 naměřené hodnoty se příliš neliší. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Graf č. 1: Porovnání hodnot 
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                       Tabulka č.4: Průměrné hodnoty osvětlenosti v Lx - Svařovna 

Bod č. Měření č.1 Měření č.2 Měření č.3 

1. 375 370 377 

2. Nelze změřit Nelze změřit Nelze změřit 

3. 377 386 385 

4. Nelze změřit Nelze změřit Nelze změřit 

5. Nelze změřit Nelze změřit Nelze změřit 

6. 372 393 395 

7. 379 395 408 

8. 382 386 384 

9. 372 366 365 

10. 379 382 385 

11. 363 356 355 

12. 378 391 379 

13. 380 386 396 

14. 372 361 373 

 

Jak si lze všimnout na přiloţeném Grafu č.2 ani v případě hodnot naměřených na 

pracovišti svařovny se tyto  hodnoty příliš neliší. 

 

 

              Graf č. 2: Porovnání hodnot 
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Ze zjištěných výsledků vyplývá, ţe ani jedna hodnota osvětlenosti neporušuje 

normové hodnoty. V některých případech však hrozí, ţe by časem mohli normovou 

hodnotu překročit. Červeně jsem v tabulkách znázornil body, které nešlo z technických 

důvodů změřit. Pro lepší názornost jsem vytvořil plošné grafy č.3 a č.4 na kterých je patrné 

prostorové  rozloţení osvětlenosti v místnosti kontroly a svařovny. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Graf č. 3: Kontrola 
 

 

Na obou těchto grafech je patrný pokles osvětlenosti, coţ je způsobeno nemoţností 

některé body z technických důvodů změřit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            Graf č. 4: Svařovna 
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7.6.2. UV záření 

Součástí měření osvětlenosti bylo také měření intenzity UV záření. Abych se vyhnul 

nepřesnostem, měření jsem opakoval dvakrát, protoţe se u tohoto měření hodnoty téměř 

neměnily uvádím v tabulce č.4 pouze průměrné hodnoty. 

 

         Tabulka č.4: Hodnoty UV záření pracoviště Kontrola a Svařovna [mW/cm
2
]                           

      

 

 

Z hodnot v tabulkách č.4 jsem sestavil graf č.3, ve kterém jsem porovnal rozdíly 

v jednotlivých bodech. 
 

 

         Graf č.5: Ø hodnoty UV záření 

 

 Měřené  body Ø hodnota - Kontrola Ø hodnota - Svařovna 

1 0,011 0,055 

2 0,009 Nelze změřit 
3 0,012 0,045 

4 Nelze změřit Nelze změřit 
5 Nelze změřit Nelze změřit 
6 0,01 0,048 

7 0,009 0,052 

8 0,011 0,046 

9 0,01 0,052 

10 0,009 0,05 

11 0,012 0,0495 

12 0,014 0,0515 

13 0,015 0,052 

14 0,01 0,048 

15 0,09 Neměřeno 
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Zajímavé je porovnání výsledků měření v místnosti kontroly a svařovny, kdy je 

z grafu patrné ţe UV záření ve svařovně je několikrát větší neţ na pracovišti kontroly.  Ani 

v jednom případě, však nedochází k překročení limitů.  

Nejvyšší přípustné limity pro expozici osob ultrafialovému záření nelaserových 

zdrojů  jsou uvedeny v přílohách Nařízení vlády č.1/2008 Sb., o ochraně zdraví před 

neionizujícím zářením [13]. Zjištěné hodnoty , uvedené v předešlé tabulce, jsou o několik 

řádů niţší neţ limity uváděné v nařízení vlády. Pro UV záření je normová hodnota 10 

W/m
2
. Pro posuzování pracoviště proto nemají téměř ţádný vliv a dále se jim nebude 

přikládám velký význam. 

7.6.3. Měření jasů a barev 

Měření jasů je moţno provádět specializovaným přístrojem (jasoměrem), častěji se 

pouţívá nepřímého měření luxmetrem, přičemţ se zaznamenává osvětlení a odrazivost 

ploch. Pro mé měření jsem pouţil Chroma Meter CS-100. Měření jsem zaměřil na oslnění 

vzniklé od osvětlovacích soustav, protoţe k oslnění průhledy zde nedochází. Měření jsem 

opět opakoval třikrát, hodnoty jsem uvedl v tabulce č.5. Z normy ČSN EN 12464-1 jsem 

zjistil normový index oslnění a to UGR= 25 [11]. 
 

         Tabulka č.5: Hodnoty jasů 

 
 

Jas pozadí 

*10 
3 

cd/m
2

 

 

Jas osvětlovacích soustav 

*10
3
 cd/m

2
 

 

 

 

 

UGR 

 Kontrola Svařovna Kontrola Svařovna Kontrola  Svařovna 

Měření č. 1 4,55 4,92 12,41 12,76 2,28 2,08 

Měření č. 2 4,67 5,14 13,18 12,44 2,31 1,96 

Měření č. 3 4,74 5,22 13,28 12,62 2,26 2,02 

 

Z tabulky je patrné, ţe ani jeden zdroj  nepřekračuje povolenou hodnotu. Postup 

výpočtu míry rušivého oslnění (UGR) je dán vzorcem: 
 

 

 

kde  Lb je jas pozadí (cd.m
-2

), 

        L      jas svítících částí kaţdého svítidla ve směru k oku pozorovatele (cd.m
-2

), 

        ω    prostorový úhel, pod nímţ pozorovatel vidí svítící části kaţdého svítidla (sr), 

        p      činitel plochy podle Gutha pro kaţdé svítidlo( vychýlení ze směru pohledu). 









  2

225,0
log8

p

L

L
UGR

B
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Číselné údaje vystihující barvu je moţno získat různými metodami, které lze rozdělit 

do tří skupin:   

 měření spektrofotometrická (s následujícím výpočtem), 

 měření srovnávacími kolorimetry, 

 měření fotometrujícími kolorimetry. 

 

 

Obrázek č.13: Světlo - svařovna 

 

Podstata stanovení souřadnic měřené barvy fotometrujícími kolorimetry spočívá 

v tom, ţe se fotometricky zjistí přímo velikost trichromatických sloţek. Měřený barevný 

podnět dopadá na tři receptory kolorimetru, jejíchţ spektrální citlivost je taková, ţe se 

fotometricky přímo měří trichromatické sloţky barevného podnětu. Při měření prvotních 

zdrojů (barva světelného zdroje) je nutné si upravit podmínky podle toho, zda měřím barvu 

celého zdroje či jen jeho části. Všechny tyto podmínky klade ČSN 01 1718 Měření barev. 

[13] 

  

Obrázek č.14: Světlo - kontrola 
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                                 Tabulka 6: Trichromatické složky CIE- kontrola 

 
 

Kontrola 

 

 

 x y z 

Měření č. 1 0,3803 0,3845 0,2352 

Měření č. 2 0,3844 0,3854 0,2302 

Měření č. 3 0,3855 0,3852 0,2293 

 

                                 Tabulka č.7:Trichromatické složky CIE- svařovna 

 
 

 

Svařovna 

 

 x y z 

Měření č. 1 0,3513 0,3765 0,2722 

Měření č. 2 0,3495 0,3744 0,2761 

Měření č. 3 0,3488 0,3748 0,2763 

 

Pro názornost jsou změřené body vynesl do kolorimetrického trojúhelníku, coţ je 

vidět na obrázku č.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.15: Kolorimetrický trojúhelník s vyznačenými body 

Pozn. 1- Kontrola ,  2 - svařovna 
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7.7. Vyhodnocení měření 

Všechna měření jsem prováděl několikrát, abych co nejvíce potvrdil správnost 

měření. Měření byla prováděna za provozu, aby byly co nejlépe simulovány reálné 

podmínky na pracovišti. Zkreslujícím faktorem můţe být mé působení v místnosti, avšak 

hodnoty se při všech třech měřeních příliš nelišily, proto se domnívám, ţe mé působení je 

zanedbatelné. U osvětlení jsou normou dané limity pro osvětlenost a to na pracovišti 

kontroly 750Lx a ve svářecích boxech pak 300Lx ( pozn. 2.13.3 Svařování a 2.13.6 

Orýsování a kontrola). Tyto hodnoty nebyly překročeny, avšak protoţe se jedná o práci 

s vysokými nároky na přesnost a některé hodnoty by se normové hodnotě časem mohly 

přiblíţit, doporučil bych provádět pravidelnou kontrolu a údrţbu osvětlovací soustavy. Pro 

UV záření je normová hodnota 10 W/m
2
. Mnou naměřené výsledky jsou o několik řádu 

menší a této hodnotě se nepřibliţují. Protoţe je hodnota UV záření téměř zanedbatelná a na 

zdraví osob nemá téměř ţádný vliv, rozhodl jsem se, ţe jí nebudu věnovat větší pozornost. 

V poslední části jsem se zabýval měřením jasů a barev osvětlovací soustavy.  Ani zde jsem 

však nezjistil ţádné překračování limitů.  Protoţe z mnou zjištěných výsledků nevyplývá 

porušení normových hodnot, rozhodl jsem se svou diplomovou práci ještě rozšířit o 

dotazník zrakové pohody, který je uveden níţe. 

 

7.8. Dotazník zrakové pohody 

Dotazník slouţí ke sledování zrakové únavy subjektivním hodnocením u osob 

v profesích s předpokládanou vyšší zrakovou zátěţí. První části dotazníku zachycuje 

intenzitu zrakových potíţí při práci na poměrně podrobné stupnici od 0 (nevyskytují se) aţ 

do 5(vyskytují se trvale). Přínosem je druhá část dotazníku. Je zaměřena na přetrvávání 

potíţí po práci od 0 (vymizí okamţitě) aţ do 5 (vyskytují se trvale), čímţ je moţno 

zhodnotit chronicitu potíţí. Jsou sledovány okulární potíţe, které zachycují problémy v 

očnicové dutině a také vizuální potíţe, které zachycují změny ve vnímání. Součástí 

dotazníku jsou dotazy na nespecifické potíţe (vadí umělé osvětlení, cítí potřebu nechat oči 

odpočinout, bolesti hlavy spojené se zrakovou námahou). 
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Příznaky je moţné rozdělit na: 

 okulární, spojené se zrakovým orgánem (tlak v očích, pálení, dráţdění, slzení očí, 

zarudlé oči); 

 vizuální,  spojené se změnami ve  vnímání (mţitky před očima, pocit sníţené citlivosti 

zraku, rozmazané vidění, dvojité vidění); 

 nespecifické, související s psychickou pohodou (bolesti hlavy ze zrakové námahy, pocit 

nepohody při umělém osvětlení, potřeba přerušit práci a podívat se do volného prostoru, 

celkové pocity malátnosti). 

 

Tabulka č.8: Průměrné dosažené hodnoty 

 Zrakové potíže Při práci  Přetrvávání po práci 

1. Pálení očí 1,6 1,2 

2. Zarudlé oči 1,1 0,6 

3. Slzení očí 0,9 0,4 

4. Škubání v očích 0,4 0,2 

5. Tlak v očích (nebo očnicové dutině) 0,8 0,4 

6. Mţitky před očima 1,1 0,3 

7. Pocit sníţené citlivosti zraku 1,4 0,7 

8. Rozmazané (neostré vidění) 1,8 0,6 

9. Dvojité vidění 0,75 0,25 

10. Bolest hlavy jako důsledek zrakové námahy 1,5 0,8 

11. Pocit nepohody z práce při umělém osvětlení 1,8  

12. Potřeba přerušit práci a podívat se do volného prostoru 2,2  

13. Pocit únavy (malátnosti) 1,2 0,75 

 

 

Protoţe na pracovišti kontroly, pro kterou jsem dotazník zpracovával, pracují pouze 

3 zaměstnanci, rozhodl jsem se nechat dotazníky pro lepší vypovídací hodnotu vyplnit i na 

pracovišti kontroly divize Hydraulika, které má obdobné podmínky jako pracoviště 

kontroly na divizi Nástrojárna.  Celkový počet účastníku průzkumu pak byl 10. V tabulce 

č. 5 jsou uvedený zprůměrované hodnoty pro jednotlivé zrakové potíţe.  



 41 

7.8.1. Vyhodnocení 

Hodnocení zrakové zátěţe u skupiny pracovníků jedné profese se provádí pomocí 

srovnání dosaţených průměrných hodnot ve skupině s orientačními normami (Tabulce č.6 

a 7). 

                   Tabulka č.9: Okulární a vizuální zrakové potíže 

Okulární potíže x Kritická hodnota Součet položek č.3 

Při práci 5,3 7         1,2,3,4,5 

 Maximum = 25 Po práci 4,0 6 

Vizuální potíže x Kritická hodnota Součet položek č.3 

Při práci 3,5 6         6,7,8,9 

 Maximum = 20 Po práci 2,6 4 

x = aritmetický průměr 

 

                            Tabulka č.10: Nespecifické potíže 

Položka Nespecifické potíže x 

10 Bolesti hlavy ze zrakové námahy 1,3 

11 Pocit nepohody při umělém osvětlení 1,3 

12 Potřeba nechat oči odpočinout 1,9 

13 Pocit celkové malátnosti 1,8 

x = aritmetický průměr 

 

Po porovnání průměrných hodnot z dotazníku s hodnotami uvedenými v tabulkách č. 

6 a 7, jsem zjistil , ţe ani jedna z hodnocených zrakových potíţí nepřekračuje povolené 

hodnoty. Z dotazníku vyplývá, ţe největším problémem jsou nespecifické potíţe. 

Především pak „Potřeba přerušit práci a podívat se do volného prostoru“, která získala u 

účastníku průzkumu nejvyšší průměrnou hodnotu. Ani ta však nepřekročila povolenou 

mez.                                                                                                                                    [11] 
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8. Závěr 

Dobré světlo, které neoslňuje, ale pomáhá vidění, patří na pracovišti k významným 

faktorům, které ovlivňují nejen vlastní zrakový aparát, ale celkový zdravotní, fyzický, i 

psychický stav člověka. Proto je zapotřebí, abychom mu při posuzování pracoviště 

věnovali náleţitou pozornost. Hodnocení osvětlení  je velmi sloţitá problematika. Touto 

problematikou se zabývá stále větší počet odborníků z různých oblastí - architektů, 

světelných techniků, hygieniků, fyziologů a psychologů. Navrţení osvětlení musí být 

velmi pečlivé a hlavně správné. Na správnosti totiţ záleţí, jak dobře bude chráněno lidské 

zdraví při práci. 

V diplomové práci jsem se zabýval světelnými podmínkami při práci s vysokými 

nároky na přesnost. Pro co moţná nejlepší zvládnutí této problematiky bylo nejdůleţitější 

dobré seznámení s platnou legislativou, týkající se problematiky osvětlování pracovišť. 

Přístup české legislativy k tomuto problému je velice dobrý. Existuje celá škála norem a 

předpisů, které jsou neustále aktualizovány  a které velice pruţně reagují na vývoj a nové 

poznatky týkající se osvětlování pracovišť. 

Cílem mého snaţení bylo provedení hodnocení osvětlení vybraných pracovišť ve 

strojírenském podniku OSTROJ a.s., dále pak zpracovat  problematiku světla a jeho 

hodnocení. V neposlední řadě bylo mým cílem zpracovat stručný přehled platné 

legislativy, zabývají se touto problematikou. Tyto základní cíle se mi, dle mého názoru, 

v této práci podařilo splnit. 

Hlavní část práce jsem věnoval samotné praktické části. Měření a hodnocení 

osvětlení je velice časově náročné, a to zejména proto, ţe jsem měření několikrát opakoval. 

Samotnému měření musí předcházet náročná příprava podkladů k měření, jako je např. 

stanovení měřených bodů, jasů ploch atd. Hodnocení osvětlení se skládalo z několika 

dílčích měření a to z měření osvětlenosti, UV záření a měření jasů a barev světla. Po 

zpracování všech získaných hodnot a poznatků z měření osvětlenosti, jsem zjistil, ţe ani 

jedno pracoviště nepřekračuje normové poţadavky. Protoţe se však jedná o pracoviště se 

zvýšenými nároky na přesnost, doporučil bych pravidelnou kontrolu a údrţbu 

osvětlovacích soustav,  aby časem nedošlo k překročení poţadované hodnoty. Tuto 

kontrolu musí provádět certifikovaná osoba! Dále jsem se věnoval hodnocení UV záření. 

Výsledky těchto měření byly v souladu s normou. Zajímavé však je porovnání hodnot 

naměřených na pracovišti kontroly a svařovny. Kdy je na pracovišti svařovny UV záření 

několikrát větší neţ na pracovišti kontroly. V neposlední řadě jsem hodnocení doplnil o 
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problematiku měření jasů a barev osvětlovací soustavy.  Ani zde však nedošlo k překročení 

normových hodnot,  nenavrhl jsem proto ţádné speciální opatření. Protoţe všechna mnou 

prováděná měření neporušovala limity, rozhodl jsem se celou tuto problematiku uzavřít 

vyhodnocením „Dotazníku zrakové pohody“, který jsem se pro malý počet respondentů na 

pracovišti kontroly divize Nástrojárna (pozn. 3), rozhodl vyplnit i s pracovníky pracoviště 

kontroly na divizi Hydraulika. Z výsledků však také nevyplynulo ţádné překročení 

poţadavků. Za zmínku však stojí, ţe největším problémem jsou nespecifické potíţe, 

přesněji pak „Potřeba přerušit práci a podívat se do volného prostoru“. Proto bych 

pracovníkům doporučil dodrţovaní předepsaných přestávek v práci. Stávající opatření 

vidím jako dostatečná, avšak navrhl bych doplnění těchto opatření o  systematickou údrţbu 

osvětlovací soustavy, tak, aby podmínky i nadále byly vyhovující. Velký význam má pro 

zajištění bezpečnosti na pracovišti i zpětná vazba mezi pracovníky a zaměstnavatelem. 

V neposlední řadě velkou roli hraje i to, zda má obsluha dostatek informací o podmínkách 

své práce.  

Hlavní přínos této práce vidím v tom, ţe tato práce má reálné uplatnění. Především 

pak v tom, ţe firma OSTROJ a.s. dostane do rukou  hodnocení osvětlení pracovišť, díky 

čemuţ bude moci podnikat kroky ke zlepšení pracovních podmínek. 
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