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 Bakalářská práce se zabývá zejména posouzením a návrhem zlepšení ochrany zdraví 

s využitím konkrétních měřicích postupů v provozu válcovací tratě ve společnosti 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a. s. V teoretické části jsou definovány základní pojmy 

problematiky, právní předpisy vztahující se k oblasti ochrany zdraví a také fyzikální vlastnosti 

zvuku. Praktická část charakterizuje společnost, vybraný provoz a činnost jeho pracovníků. 

Na základě provedených měření je vyhodnocena míra rizika, profese jsou zařazeny do 

kategorií a je zpracován konkrétní návrh opatření ochrany zdraví. 
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1 Úvod 

 Ochrana zdraví pracovníků v průmyslu by měla být bezpodmínečně na prvním místě 

žebříčku hodnot každého seriózního zaměstnavatele. Pracovní procesy přináší mnoho rizik, 

jejichž minimalizaci musí každý takový zaměstnavatel zajistit v rámci své podnikatelské 

činnosti. 

 Zájem o provedení měření a možné návrhy zlepšení současného stavu ochrany zdraví 

zaměstnanců projevil pan Antonín Kurečka, zastávající pozici vedoucího provozu Válcovna 

a úpravna, výrobně - technický úsek, ze společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s. Po 

několika návštěvách válcovací tratě bylo možné rozeznat především riziko zátěže hlukem 

v tomto provozu. 

 Díky zvuku jsme schopni komunikovat, analyzovat okolní dění, relaxovat při poslechu 

hudby nebo detekovat různé anomálie v blízkém okolí. Přestože si život bez zvuku 

nedokážeme představit, v mnoha ohledech může být až zdraví nebezpečný. Lidský 

organismus má do jisté míry schopnost regenerace, po překročení určité hranice se však zvuk 

stává zdrojem přechodných či nenávratných škod. Proto se snažíme chránit osoby v oblasti 

se zjištěným výskytem zvýšené hladiny zvuku různými opatřeními, ať již se jedná o opatření 

režimová, technologická nebo vyhovující osobní ochranné pracovní prostředky. 

 Postupný nárůst zátěže hlukem ve společnosti nevyhnutelně vedl k procesu 

postupného vytváření právního rámce pro ochranu osob před nadměrným hlukem a to nejen 

ve formě zákonů, ale i norem a dalších právních předpisů. Jejich výčet a popis bude 

k nalezení v samostatné kapitole. 

 Cílem bakalářské práce bude provést měření a následnou kategorizaci pracovníků 

provozu válcovací tratě, následné zpracování návrhu pro zlepšení stávající situace v oblasti 

ochrany zdraví. 
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2 Definice pojmů 

 Tato kapitola obsahuje výčet a popis základních pojmů, které jsou dále použity 

v průběhu práce a jejich pochopení je pro tuto práci zásadní. 

2. 1 Rizikové faktory pracovních podmínek 

 Pro účely zjišťování, hodnocení zdravotního rizika a dalších podmínek ochrany zdraví 

při práci je potřeba znát jednotlivé rizikové faktory a jejich členění. Tyto údaje jsou uvedeny 

v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších změn a doplnění. Mezi tyto faktory patří zátěž teplem a chladem, 

chemické látky, prach, fyzická zátěž a psychická zátěž, zraková zátěž, biologické činitele, 

hluk, vibrace, neionizující a ionizující záření. [14] 

Pro hutní průmysl bývá velmi často dominantní hluk a výjimkou nebyl ani vybraný 

provoz, jehož posouzení v rámci bezpečnosti a ochrany osob při práci je uvedeno v kapitole 

[5. 3]. 

2. 2 Kategorizace prací 

 Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich 

rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro 

zařazení prací do kategorií stanuje prováděcí právní předpis, který je uveden 

ve čtvrté kapitole. Návrh předkládá zaměstnavatel příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví. 

2. 3 Zvuk 

Zvukem rozumíme šíření vlnění v plynném nebo kapalném prostředí a to v rozsahu 

slyšitelných kmitočtů. Částice, na které nepůsobí dynamická síla, se nachází 

v tzv. rovnovážné poloze, kolem které v případě šíření rozruchu oscilují a ze které se 

vychylují. [20] Z toho vyplývá, že v prostředí bez částic se zvuk nemůže šířit. 
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2. 4 Hluk 

Mezi zvukem a hlukem existuje pouze tenká hranice, proto je nelze jednoznačně 

fyzikálně rozdělit. Definice hluku je uvedena v české technické normě ČSN 01 1600 jako 

jakýkoliv zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem nebo který má škodlivý účinek. 

[5] Další z definic se nachází v zákoně č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví ve znění 

pozdějších změn a doplnění, kde se hlukem rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví 

a jehož hygienický limit stanoví prováděcí předpis. [22] 

Účiny hluku jsou závislé na jeho typu. Mezi základní typy lze zařadit hluk ustálený 

a proměnný. Rozdíl mezi nimi vyplývá z kolísání hladiny akustického tlaku ve vybraném 

časovém intervalu. Jako ustálený hluk nejčastěji považujeme hluk s kolísáním hladiny 

akustického tlaku v rozsahu ± 2,5 decibelu (dále dB). V případě neustálé změny hladiny 

v čase nad tento rozsah hovoříme o hluku proměnném. Pokud dochází k častému poklesu na 

hladinu akustického tlaku pozadí a interval, ve kterém je hladina odlišná od tohoto pozadí, je 

větší než 1 s, jde o hluk přerušovaný. [5] 

Dle rozložení akustické energie v kmitočtových pásmech také můžeme rozdělit hluk 

na širokopásmový, úzkopásmový a smíšený. [5] 

2. 4. 1 Účinky hluku na lidský organismus 

 Přestože největší problém představuje prostředí s vysokými hodnotami akustického 

tlaku, nesmíme zapomínat na druhý extrém a tím je hluboké ticho. Člověk za něj považuje již 

prostředí s hodnotami akustického tlaku A okolo 20 dB. Hladinu 30 dB již většina lidí hodnotí 

jako ticho příjemné. 

 Kolem hodnoty 65 dB dochází především ke ztrátě duševní pohody. S hranicí 85 dB 

dochází k narušení neurovegetativní regulace, bolestem hlavy, nespavosti a dalším 

nežádoucím projevům. V případě jejího opakovaného a dlouhodobého překračování dochází 

k poškozování sluchového ústrojí. U hladin přibližně 125 dB se hovoří o prahu bolestivosti, 

neboť dochází k změně vjemu zvuku na pocit bolesti. K protržení bubínku dochází 

v hladinách okolo 160 dB. [16] 
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 Nemůže být pochyb o tom, že nadměrná hluková expozice značně snižuje produktivitu 

a kvalitu práce a tím i v konečném důsledku samotnou bezpečnost. V případě investice na 

zabezpečení akustické situace dochází ke zlepšení výše zmíněných činitelů a také ke snížení 

nákladů na nemocnost a úrazovost zaměstnanců. [16] 

2. 4. 2 Metody ochrany před hlukem 

 Mezi základní metody boje proti hluku patří redukce hluku ve zdroji, dispozice, 

izolace, aplikace poznatků prostorové akustiky, režimová opatření a v neposlední řadě také 

použití osobních ochranných pomůcek. [16] 

a) Redukce hluku ve zdroji 

První a jednou z nejdůležitějších metod spočívá v odstranění zdroje hluku nebo ve 

snižování jeho hlučnosti. Toho lze docílit již při plánování a konstrukci stroje a proto nejsou 

vyžadovány větší finanční náklady. Není možné navrhovat stroje a strojní zařízení zcela 

bezhlučná, a proto jsou nutná i další opatření. 

b) Metoda dispozice 

 Hlavním cílem metody je vhodné rozestavení hlučných strojů, zařízení, případně 

celých hlučných prostorů od prostorů chráněných a méně hlučných. U rizikových provozů 

a závodů se metoda využívá již při územním plánování a projekci. 

c) Metoda izolace 

 Jak již název napovídá, jedná se o odizolování zdroje hluku, hlučného prostoru od 

prostoru chráněného. Využití metody je patrné ve stavební akustice a strojírenství, kde 

pomáhá použitím různých krytů a zákrytů, pokud je již vyčerpána možnost redukce hluku 

přímo ve zdroji. 

d) Aplikace poznatků prostorové akustiky 

 Některé hmoty a konstrukce díky zvukové pohltivosti dovedou přeměňovat akustickou 

energii na teplo. Díky tomu dochází k snížení hlučnosti v chráněných místnostech a dalších 

akusticky náročných prostorech. 
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e) Režimová opatření 

 V případě nemožnosti snížení nadměrné expozice hlukem jinými opatřeními je možné 

využít režimová opatření. Typickým příkladem je střídání zaměstnanců v určitých časových 

intervalech, případně protihlukové přestávky v klidových prostorách. 

f) Použití osobních ochranných pracovních prostředků 

 Pokud nebylo možné výše zmíněné metody použít nebo snížení hlukové expozice 

člověka není dostatečné, musí pracovníci používat osobní protihlukové pomůcky. Jedná se 

zejména o různé tlumící zátky vkládané do ucha, sluchátkové chrániče a přilby. 

 Nejlepších výsledků je vždy dosaženo vhodnou kombinací těchto metod. Primárně by 

měly být využity takové postupy, které nejradikálněji přispějí ke snížení hlučnosti a zároveň 

nejsou pro zaměstnavatele nepoměrně finančně nákladné. [16] 

2. 5 Váhové filtry 

 Váhové filtry jsou zařízení, díky nimž jsou měřicí přístroje a zvukoměry schopny lépe 

přiblížit naměřené hodnoty skutečnému vnímání sluchovým systémem člověka (viz. obr. 1).  

Obr. 1 – Kmitočtové průběhy váhových filtrů [19] 
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V současnosti nejrozšířenější váhové filtry jsou mezinárodně značeny A, B, a C, přičemž 

zásadní význam má filtr A. Tento filtr byl využit i při samotném měření. [20] 

2. 6 Akustické veličiny 

 Akustické veličiny (např. akustický tlak, akustický výkon, intenzita zvuku apod.) se 

běžně pohybují v rozsahu mnoha řádů. Proto byly zavedeny logaritmické hladiny jednotlivých 

akustických veličin, jejichž jednotkou je decibel. Jedná se o jednotku relativní, je proto 

důležité stanovit jednotlivé referenční hodnoty. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 – Stupnice hladin zvuku [4] 
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U hladiny akustického tlaku se za referenční hodnotu pokládá nejslabší zvukový 

signál, který je nepoškozený lidský sluch schopen zaznamenat. Jedná se o hodnotu 20 µPa, 

jež na decibelové stupnici odpovídá hodnotě 0 dB. Následně platí, že každé desetinásobné 

zvětšení akustického tlaku v [Pa] odpovídá zvýšení akustického tlaku o 20 dB (viz. obr. 2). 

[16] 

 Sečtením dvou stejných hladin vyjde hladina o 3 dB vyšší než základní hladina 

sčítaného signálu. Pokud například dva zdroje vyvolají v místě posluchače stejnou hladinu 

akustického tlaku 80 dB, výsledná hladina bude mít hodnotu 83 dB. [16, 20] 

3 Zvuk a jeho fyzikální vlastnosti 

 Podstatou zvuku je mechanické kmitání pružného prostředí ve frekvenčním rozsahu 20 

až 20 000 kmitů za sekundu, šířící se určitou rychlostí. Zvuk se šíří v plynech, kapalinách 

i pevných látkách a to ve formě akustického vlnění. Částice se nepohybují s šířícím se 

vlněním, dochází pouze ke kmitání kolem jejich rovnovážných poloh. Toto kmitání je spojeno 

také s přenosem energie. 

Existují dva typy vlnění. Pokud částice prostředí kmitají ve směru šíření vlnění, 

hovoříme o podélném vlnění. Kolmé kmitání ke směru šíření je pak vlnění příčné. V plynech 

a kapalinách se setkáváme pouze s vlněním podélným, u elastických materiálů se mohou 

vyskytovat oba typy. 

Akustické vlnění postupuje prostředím od zdroje zvuku ve vlnoplochách (viz. obr. 3). 

V daném časovém okamžiku je v každém bodě těchto vlnoploch stejný akustický stav. 

Vedením kolmice na vlnoplochu získáme tzv. akustický paprsek. [16] 

  

 

 

 

Zdroj 

vlnoplochy 

λ 

Rychlost šíření 

zvuku  c 

Obr. 3 – Šíření zvuku od zdroje 
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3. 1 Základní veličiny zvuku 

 Ke správnému hodnocení zvuku a jeho vlastností je zapotřebí znát jeho základní 

veličiny, jejichž výčet bude uveden v této podkapitole.  

3. 1. 1 Frekvence – f [Hz] 

 Frekvence neboli kmitočet f udává počet kmitů za sekundu, které vykoná kmitající 

hmotný bod prostředí. Jednotka této veličiny se nazývá Hertz [Hz] s rozměrem s-1. Ačkoliv 

existují tóny konkrétní frekvence, v reálném prostředí se spíše setkáváme se zvukem s širším 

rozsahem spektra frekvencí. 

 Pro akustiku zásadní jsou kmitočty mezi 20 Hz a 20 000 Hz. Jedná se o přibližný 

rozsah sluchu zdravého mladého člověka. Infrazvukem nazýváme zvuk o frekvenci nižší než 

20 Hz, oproti tomu ultrazvuk má frekvenci vyšší než 20 000 Hz. Přirozená je postupná ztráta 

citlivosti sluchového ústrojí s přibývajícím věkem, především však ve vnímání tónů o vyšší 

frekvenci v oblasti nad 8 kHz. [20] 

 Frekvenci lze vyjádřit vzorcem pomocí rychlosti šíření zvuku v prostředí v a vlnové 

délky λ 

λ

v
f =  

 a současně platí vztah mezi dobou kmitu T a frekvencí. [16, 20] 

T
f

1
=  

3. 1. 2 Vlnová délka – λ [m] 

 Vzdálenost mezi nejbližšími dvěma body se stejným akustickým stavem v daném 

časovém okamžiku nazýváme délkou vlny λ [m]. Z předchozích vztahů lze také odvodit, že se 

jedná o vzdálenost, kterou zvuková vlna urazí za dobu jednoho kmitu T. 
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 Délka vlny je důležitý akusticky parametr a z výše uvedeného vzorce je patrné, že je 

nepřímo závislá na frekvenci. Při konstantní rychlosti šíření zvukové vlny má zvuk o vyšší 

frekvenci menší vlnovou délku. Při předpokladu rychlosti šíření zvuku ve vzduchu 

c = 340 ms-1 nabývají vlnové délky hodnoty uvedené v následující tabulce. [16] 

Tabulka 1 – Vlnové délky zvukové vlny ve vzduchu [16] 

 f              [Hz] 20 50 100 500 1000 10 000 15 000 20 000 

λ vzduch   [m] 17 6,8 3,4 0,68 0,34 0,034 0,023 0,017 

 
3. 1. 3 Rychlost šíření zvuku – c0 [ms-1] 

 Pro různá prostředí se hodnoty mohou značně lišit. Pro rychlost šíření zvuku ve 

vzduchu platí následující vztah: 

1,273
16,331

t
c +=    [16] 

kde je  t  teplota vzduchu [°C]. 

 Rychlost šíření zvuku ve vzduchu a dalších plynech tedy závisí pouze na jeho teplotě. 

Frekvence přenášeného signálu rychlost šíření vůbec neovlivní. Vliv tlaku a relativní vlhkosti 

je v praxi mizivý. Při běžné teplotě +20 °C má rychlost šíření zvuku hodnotu c0 = 344 ms-1. 

[16, 20] 

Obr. 4 – Vlnová délka λ [10] 

Amplituda tlaku p 

 λ 

Vzdálenost [m] 
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3. 1. 4 Hladina akustického tlaku – Lp [dB] 

 Vyjadřování hodnot akustického tlaku v [Pa] by vedlo ke značné nepřehlednosti 

a chybám. Proto byla zavedena příslušná hladina, kterou je však i nadále potřeba vztahovat ke 

konkrétnímu kmitočtu nebo pásmu kmitočtů. V případě využití váhového filtru A mluvíme 

o hladině akustického tlaku A – LA [dB]. 

Hladina akustického tlaku je vyjádřena vztahem: 

0

log20
p

p
Lp =  [9, 16] 

kde je p  sledovaný akustický tlak (efektivní hodnota) [Pa] 

 p0 referenční akustický tlak (20 µPa) [Pa] 

3. 1. 5 Ekvivalentní hladina akustického tlaku A – LAeq [dB] 

 Jedná se o základní veličinu při měření hluku. Odpovídá průměrné hladině 

akustického tlaku A po určitou dobu. Je dána vztahem: 

∫=

T

A

Aeq dt
T

L
0

1,010
1

log10  [9] 

kde je  T celková doba, pro niž se ekvivalentní hladina akustického tlaku určuje, často se 

jedná o osmihodinovou pracovní směnu – 480 minut. 

 
4 Právní úprava 

 Mezi stěžejní právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 

BOZP) a také předpisy s důrazem na ochranu před nepříznivými účinky hluku patří 

následující: 

a) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

b) zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn 

a doplnění, 

c) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších změn a doplnění, 
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d) nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací ve znění pozdějších změn a doplnění, 

e) vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších změn a doplnění. 

 Problematikou hluku se také zabývá řada českých technických norem. S níže 

uvedenými normami jsem měl možnost se blíže seznámit v rámci konzultací a příprav 

v laboratoři BOZP v areálu fakulty. Jsou to tyto normy: 

f) ČSN 01 1600 Akustika – Terminologie, 

g) ČSN ISO 1999 Akustika. Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení 

sluchu vlivem hluku, 

h) ČSN ISO 9612 Akustika – Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku 

v pracovním prostředí. 

Ad a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v oblasti BOZP definuje povinnosti 

zaměstnavatele stejně jako práva a povinnosti zaměstnance. Jednou z hlavních povinností 

zaměstnavatele je vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky pro své zaměstnance. Současně musí neustále vyhledávat a hodnotit rizika 

možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně přijímání opatření k jejich odstranění. 

[23] 

Ad b) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, upravuje práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, stejně jako 

působnost a pravomoc soustavy orgánů ochrany veřejného zdraví. Podle míry výskytu 

a závažnosti rizikových faktorů se práce zařazují do čtyř kategorií, jejichž kritéria, faktory 

a limity stanoví prováděcí právní předpis. 

 Zaměstnavatel předkládá návrh o zařazení práce do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie 

do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. O návrhu rozhoduje příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví, který je mimo jiné oprávněn rozhodnout o zařazení práce do vyšší 

kategorie, než kterou navrhoval zaměstnavatel. Potřebná měření může provést jen držitel 
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osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace k příslušným měřením. [22] 

Ad c) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

upravuje rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody 

a způsob jejich zjišťování, způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví 

zaměstnance, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance a další náležitosti. [14] 

Ad d) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, zpracovává příslušné předpisy Evropského společenství, upravuje hygienické limity 

hluku a vibrací na pracovišti, dále stanovuje postup hodnocení rizika hluku a minimální 

rozsah opatření k omezení expozice hluku. 

 Pokud je při práci v hluku nepřetržitě používán OOPP proti hluku k omezení jeho 

působení, musí být během této práce zařazeny bezpečnostní přestávky. Po dobu 

bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný 

expoziční limit. [13, 15] 

 Pro účely práce je třeba znát hygienické limity pro ustálený a proměnný hluk pro 

osmihodinovou pracovní dobu. V následujícím přehledu budou tyto limity vyjádřeny 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq. 

• Pro základní činnost na pracovišti má limit hodnotu 85 dB. 

• Pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost 

a soustředění, má limit hodnotu 50 dB. 

• Pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu, je 

limit 60 dB.  

• Pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování, kde hluk nevzniká, ale pouze 

proniká ze sousedních prostor, je limit 70 dB. 

 V nařízení vlády jsou také uvedeny hygienické limity pro hluk impulsní, 

vysokofrekvenční, nízkofrekvenční, ultrazvuk a infrazvuk. [13] 

Ad e) vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, mimo jiné stanovuje v souladu s právem Evropských 
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společenství kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií. V příloze č. 1 této 

vyhlášky jsou definovány kritéria kategorizace prací. Pro hluk jsou stanoveny čtyři kategorie. 

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

• ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAeq 8h je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou směnu 

snížená o 10 dB, avšak nepřekračuje tuto nejvyšší přípustnou hodnotu,  

)dB 85;dB 75h8 , ∈AeqL  

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

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

nepřekračuje nejvyšší přípustnou hodnotu hluku LAeq 8h, 

• impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C překračuje 

130 dB, ale nepřekračuje 140 dB. 

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

• ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAeq 8h překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou 

pracovní zátěž o méně než 20 dB, 

)dB 105;dB 85h8 , ∈AeqL  

• impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C překračuje 

140 dB, ale nepřekračuje 150 dB. 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou překračovány hodnoty třetí kategorie. 

[21] 

Ad f) ČSN 01 1600 Akustika – terminologie stanovuje termíny a definice týkající se 

akustiky, měření a snižování hluku a fyziologické, hudební, stavební a prostorové akustiky. 

[5] 

Ad g) ČSN ISO 1999 Akustika. Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení 

zhoršení sluchu vlivem hluku udává metody pro výpočet očekávaného trvalého posunutí 

hladin prahu slyšení vlivem hluku pro dospělou populaci. Norma tvoří základ výpočtu 
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sluchových ztrát podle různých vztahů, jestliže hladiny prahu sluchu přesahují určitou 

hodnotu. Norma se vztahuje na hluk slyšitelných kmitočtů (nižších než asi 10 kHz), který má 

charakter ustáleného, přerušovaného, kolísavého, nepravidelného nebo impulzního hluku. 

Použití této normy pro okamžité akustické tlaky přesahující 200 Pa (140 dB při referenční 

hodnotě 20 µPa) a pro vyšší akustické tlaky se považuje za extrapolaci. [6] 

Ad h) ČSN ISO 9612 Akustika – Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku 

v pracovním prostředí popisuje určování akustických veličin a to zejména, jak se mají 

provádět měření hladiny akustického tlaku, jak vybírat místa měření, jaké časové vzorkování 

a jaká kmitočtová analýza jsou potřebné a jaké speciální vlastnosti hluku se mají uvažovat. 

Účelem je umožnit posouzení hluku v pracovním prostředí s ohledem na jeho různé účinky na 

pracovníka jako výsledku obvyklé denní expozice. Záměrem je, aby tuto mezinárodní normu 

používaly příslušné orgány, které jsou zodpovědné za stanovení nejvyšších přípustných 

hodnot hluku na pracovním místě a kontrolu jejich dodržování, a které rozhodují o potřebě 

programů na ochranu sluchu a opatřeních ke snížení hluku. 

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

bez přítomnosti osoby. V jiných případech, kdy osoba musí být na pracovním místě, by se 

měl mikrofon umístit přibližně 0,1 m od vstupu zvukovodu vnějšího ucha. [7] 

5 ArcelorMittal Frýdek-Místek a. s. 

 V kapitole zabývající se vybranou organizací bude především popsán profil 

společnosti a vybraný provoz, ve kterém byla měření provedena. Počátky činnosti této 

společnosti datujeme do roku 1833, kdy byla založena Karlova huť v blízkosti obce Lískovec 

nedaleko Frýdku-Místku. 
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5. 1 Profil společnosti 

 Akciová společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek je tradičním výrobcem 

elektrotechnické oceli. Tradice výroby sahá až do období druhé světové války, kdy byla 

vyvíjena technologie a první svitky byly vyrobeny už v roce 1946. Kromě výroby dynamo 

oceli, která slouží převážně k výrobě elektromotorů, rotorů a statorů, společnost patří mezi 

celosvětových třináct výrobců oceli transformátorové, z níž jsou vyráběny transformátory. 

Výroba této oceli prochází technicky i časově náročným procesem, a proto se jen málo 

společnostem podařilo zvládnout technologii a získat potřebné znalosti k úspěšné produkci. 

V současné době ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. realizují investici v řádu stovek miliónů 

korun, díky níž dojde k navýšení výroby na konečných 60 000 tun transformátorové a 32 000 

tun dynamové oceli ročně. [2] 

5. 2 Válcovací trať kvartostolice 02 

Vybraným provozem pro provedení měření a návrhu řešení ochrany zdraví se stala 

jedna z válcovacích tratí. Na tomto reverzním zařízení se procesem válcování a hladícího 

Obr. 5 – Letecký snímek areálu společnosti [12] 
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válcování (napínání) tenkých pásů za studena zpracovávají svitky z neušlechtilých 

a hlubokotažných materiálů, svitky antikorozních a křemíkových ocelí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mezi nejčastější konečné tloušťky pásů patří 0,26 mm, 0,29 mm a 0,34 mm. 

Orientované transformátorové pásy se používají pro výrobu jader transformátorů. Jejich 

kvalita, zejména magnetické vlastnosti a vlastnosti izolačního povlaku, významně ovlivňuje 

ztráty elektrické energie při transformaci. [2] 

5. 2. 1 Hlavní pracovní parametry kvartostolice 02 

a) rozměry pásu před válcováním 

tloušťka pásu    2  -  4,5 mm 

šířka pásu    520  -  1050 mm 

b) rozměry pro válcování (hotový pás)  

tloušťka pásu    0,2  -  2,0 mm 

šířka pásu    520  -  1050 mm 

c) svitek 

vnitřní průměr    600 mm 

vnější průměr    1 860 mm max. 

hmotnost    18 t max. 

Obr. 6 – Transformátorové pásy [2] 
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d) rychlost válcování   do 10 m/s 

e) max. statická síla   28 MN  

f) max. síla na 1 stavěcí šroub  9 MN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2. 2 Pracovní proces provozu 

 V následujícím schématu je naznačena typická posloupnost činností během 

pracovního procesu. Trať je kromě prostojů a oprav v provozu po celý den v třísměnném 

cyklu. Neexistují přitom rozdíly mezi jednotlivými směnami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Schéma základního pracovního procesu 

Obr. 7 – Trať kvartostolice 02 
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 Kromě těchto základních činností dochází také k výměně pracovních válců, která se 

provádí po určitém počtu dokončených svitků případně při nedostatečné kvalitě válcování. 

Pracovní válce jsou vzhledem k namáhání, kterému byly vystaveny, skladovány v klecích 

nedaleko tratě k postupnému chladnutí. Zde zůstávají několik dní z důvodu prevence proti 

jejich prasknutí a možnému poranění zaměstnanců. 

 Během půl hodinové přestávky provádí zámečník olejového hospodářství kontrolu 

technologických zařízení nezbytných pro provoz kvartostolice, stejně jako výměnu stěračů 

a mazání strojního zařízení. 

5. 2. 3 Pracovníci tratě 

 Stálá obsluha tratě sestává z tří pracovníků – valcířů. V jejich činnosti jim dále 

pomáhá obsluha mostového halového jeřábu při návozu a vývozu svitků. 

Valcíř 1, valcíř 2 

• Hlavní náplní jejich činnosti je ovládání tratě z příslušných kabin a kontrola kvality 

pásu. Kromě přímého pohledu na trať přes skleněná okna kabiny mají k dispozici 

monitory s údaji o námaze materiálu, tloušťce pásu apod. 

• Pomocí rádiového spojení kabin koordinují válcování. 

• Připravují svitky před válcováním (oklepáním hran, odstranění pásky). 

• Pomáhají s výměnou pracovních válců a svitků. 

• Zapáskují hotové svitky. 

Valcíř – předák 

• Obsluhuje ovládací pult při návozu a vývozu svitku jeřábem, provádí prvotní návin 

svitku mezi pracovní válce. 

• Kontroluje svitky při válcování. 

• Zapisuje poškozené úseky. 

• Provádí konečný zápis o průběhu válcování (poškození, další postup). 

Zatímco pracovníci na pozicích valcíře 1, 2 většinu času pracovní doby stráví 

v kabinách, které pohltí významnou část hluku, valcíř – předák je téměř neustále exponován 

značné hlukové zátěži.  



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situace je znázorněna na obrázku, pracoviště má téměř osově souměrný charakter. 

Typická pracovní místa pracovníka valcíř – předák jsou vyznačena před kabinami A, B. 

 

5. 3 BOZP - posouzení pracoviště 

 Pro zpracování návrhu řešení ochrany zdraví při práci je nezbytné určit, které 

z rizikových faktorů pracovních podmínek na pracovišti převládají. Po provedeném sběru 

informací a absolvování návštěv provozu jsem došel k závěru, že mezi rizikovými faktory má 

na pracovišti dominantní charakter hluk. 

 Hlavním zdrojem hluku je samotná válcovací trať a to nejen při samotném procesu 

válcování, ale i při prostojích. Hluk totiž vychází také z poháněcího systému tratě. Jelikož je 

trať v nepřetržitém provozu, její pracovníci jsou hluku exponováni po celou směnu 

s výjimkou přestávek. 

Obr. 9 – Zjednodušený náčrtek tratě a okolí 

Válcovací trať 
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6 Měřicí přístroj Acoustilyzer AL1 

 Pro účely práce mi byl laboratoří BOZP poskytnut přístroj Acoustilyzer AL1, 

vyrobený firmou NTi Audio ve Švýcarsku. Firma má již přes třicet let zkušeností v oboru 

audio průmyslu, telekomunikace a vysílání. Tato společnost dodává testovací systémy pro 

mikrofony, mobilní telefony a reproduktory zákazníkům po celém světě. [17] 

 Se samotným přístrojem bylo nutné se plně seznámit. V rámci přípravy byla 

provedena pokusná měření, ve kterých jsem postupně získával cenné zkušenosti s jeho 

ovládáním a funkcemi. Pokusná měření byla vždy zakončena přenesením naměřených hodnot 

do počítače, výsledky měření je pak možné snáze převézt do formy přehledných grafů 

a tabulek. 

6. 1 Popis a technické údaje přístroje 

 Acoustilyzer AL1 je kapesní zvukoměr disponující řadou funkcí. Praktický šedý 

plastový kufřík s tvarovanou výplní pro výbavu zajišťuje komfortní přenášení a ochranu před 

otřesy. Ze zadní strany přístroje se vkládají 3 tužkové AA baterie. Ovládání sedmi tlačítky je 

jednoduché a dostatečně vysvětlené v přiloženém manuálu. 

Tabulka 2 – Technické údaje AL1 [17] 

Displej Grafický LCD, 64x100 pixelů s podsvícením 

Napájení  3xAA baterie alkalické 

Pracovní teplota 0° až +45°C 

Vlhkost <90% RH 

Měřicí výstupy XLR, RCA 

Monitorovací výstup 3,5 mm pro běžné druhy sluchátek 

Rozměry 163x86x42 mm 

Hmotnost 300 g 

 Mikrofon dodaný k tomuto přístroji má značení MiniSPL. Zapojuje se do konektoru 

v horní části přístroje a je napájen jednou tužkovou AA baterií. Dostatečné napájení 

signalizuje kontrolka mikrofonu. Pro měření ve venkovních prostorách se na mikrofon 

nasazuje pěnový kryt.  
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 Na vrchní části přístroje nalezneme tři vstupy pro připojení příslušenství, mezi něž 

patří především již zmíněný mikrofon (viz. obr. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Acoustilyzer AL1 a mikrofon MiniSPL 

Integrovaný mikrofon 

Vstup pro sluchátka 

Mikrofon M2010  Mikrofon MiniSPL 

Obr. 11 – Detail horní strany přístroje 
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6. 2 Obsah kufříku 

 Následující příslušenství byla součástí základní výbavy, se kterou jsem v průběhu 

příprav a měření pracoval. V laboratoři byly k dispozici tyto dvě sady: 

• měřicí přístroj Acoustilyzer AL1, 

• návod k obsluze přístroje AL1 v angličtině, 

• návod k obsluze mikrofonu MiniSPL v angličtině, 

• CD-ROM se softwarem MiniLINK a ovladači, 

• USB datový kabel k propojení s počítačem, 

• mikrofon MiniSPL, 

• pěnový kryt pro mikrofon, 

• držák pro uchycení přístroje na stativ, 

• tužkové baterie AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 3 Přenos a výstup dat 

 Aby byly výsledky měření využitelné, je zapotřebí stáhnout potřebná data do počítače. 

K tomu slouží kromě USB datového kabelu ještě firmou dodaný software MiniLINK, 

Obr. 12 – Kufřík a jeho obsah 
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případně jeho aktualizované verze z oficiálních stránek výrobce. Ten detekuje připojení 

přístroje, načte jeho vnitřní paměť a umožňuje převod dat do textového výstupu. 

 Ve výstupu nalezneme především data ve formě naměřených hodnot těchto hladin 

akustického tlaku: 

• LAeq – průměrná hladina v dB, 

• LAmin – minimální naměřená hladina v dB, 

• LAmax – maximální naměřená hladina v dB, 

• LcPeak – hladina špičkového akustického tlaku v dB, 

• SPL – aktuální naměřená hladina v dB. 

6. 4 Třídy přesnosti měření hluku 

 Jelikož měření nepokrývají celý časový interval, musí být určena celková nejistota 

měření. Přístroj AL1 patří do třídy přesnosti 1, mikrofon MiniSPL však patří dle IEC 61672 

do třídy přesnosti 2. 

Příloha D normy ČSN ISO 9612 uvádí celkovou nejistotu měření 3 dB pro třídu 

přesnosti 2, se kterou musím v práci s výslednými hodnotami počítat. V souvislosti s touto 

třídou přesnosti hovoříme o tzv. technickém měření. [7] 

6. 5 Postup měření 

 Dodržením správného postupu lze předejít mnoha případným problémům spojených 

s funkcí, ovládáním a výsledky měření. 

1. Kontrola obsahu kufříku. 

2. Vložení baterií do přístroje, mikrofonu. 

3. Nasazení mikrofonu. 

4. Zapnutí přístroje. 

5. Nastavení parametrů (váhový filtr A, rozsah stupnice, celková doba měření, frekvence 

ukládání dat apod.). 

6. Kontrola paměti, její vymazání. 

7. Uchycení na stativ, započetí měření. 

8. Kontrola dat, převod dat do počítače. 
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Kromě kufříku s jeho výbavou mi pro měření byl zapůjčen stativ, na který se pomocí 

držáku přístroj uchytí a je tak zajištěna jeho stabilita (viz. obr. 13). Mezi výhody stativu patří 

snadná manipulace a přenosnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Měření a výpočet zátěže hlukem s následnou kategorizací 

 V následující kapitole jsou shrnuty veškeré vypočtené ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku, stejně jako kmitočtové analýzy nejdůležitějších činností. Pro přehlednost 

výsledných hladin byly sestaveny tabulky pro každého pracovníka. 

7. 1 Valcíř – předák 

 Tento pracovník se většinu času své pracovní doby pohybuje přímo u válcovací tratě. 

Z tohoto důvodu bylo možné předpokládat překročení hygienického limitu ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku A 85 dB. Samotná měření proběhla ve dvou fázích, kdy byla 

měřena typická místa výskytu pracovníka. 

 

Obr. 13 – Stativ s přístrojem 
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 Jedním z míst měření bylo stanoviště předáka u tratě před kabinou B. Na obrázku 

vidíme umístění přístroje při právě probíhajícím měření. 

 

 Z tabulky je patrné překročení hygienického limitu a zařazení pracovníka do třetí 

kategorie. Pro většinovou činnost válcování platí kmitočtová analýza uvedená v grafu níže. 

 

Valcíř - předák 

LAeq T [min] T [%] Činnost Provoz: Kvarto 02 

90,7 50 10,42 návoz svitku, návin Datum měření: 16.12.2010 

91 280 58,33 válcování   8.2.2011 

90,7 30 6,25 vývoz svitku Tlak: 991 mb 

90,7 35 7,29 zápis o průběhu válcování Teplota: 16°C 

86,6 20 4,17 výměna pracovních válců Váhový filtr: A 

63 30 6,25 přestávky     

90,7 20 4,17 prostoje     

86,6 15 3,13 úklid     

Celkem 480 100,00       

            

LAeq, 8h [dB] 90,41 ± 3 dB 3. kategorie     

Tabulka 3 – Hluková zátěž valcíře – předáka za směnu 

Obr. 14 – Měření hluku na stanovišti valcíře - předáka 
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 V grafu jsou uvedeny hodnoty minimální, maximální a ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A v [dB]. Z grafu lze určit rostoucí charakter hodnot hladiny akustického 

tlaku pro frekvence blížící se k hodnotě 5 000 Hz. V blízkosti této frekvence dosahují 

naměřené údaje limitní hodnotu pro stálý a přerušovaný hluk 85 dB. 

7. 2 Valcíř 1 

 Tento zaměstnanec většinu času pracovní doby ovládá a monitoruje průběh válcování 

ze své kabiny A. V kabině se nachází jedno čelní a dvě boční skla, kterými dovnitř proniká 

část hluku. Žádná jiná slabá místa jsem nezjistil. Dveře se otevírají správně směrem od zdroje 

hluku.  

Kabina má vlastní klimatizaci, jejíž provoz má vzhledem k hluku z okolí kabiny 

zanedbatelný vliv na celkovou hlukovou situaci. Kabiny mají mezi sebou rádiové spojení pro 

rychlé a efektivní řešení nouzových situací. Obzvláště proto se pokusím navrhnout snížení 

hlukové zátěže na těchto pozicích. 

 

 

 

Graf 1 – Válcování 

Hladina akustického tlaku A [dB] 

Frekvence [Hz] 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valcíř má z kabiny dobrý výhled na celou trať, kterou musí neustále sledovat a pomocí 

ovládacího pultu zajistit bezproblémový průběh procesu válcování. 

 

Valcíř 1 

LAeq T [min] T [%] Činnost Provoz: Kvarto 02 

86,6 30 6,25 příprava svitku Datum měření: 1.2.2011 

68,6 320 66,67 ovládání tratě, kontrola Tlak: 995 mb 

86,6 20 4,17 výměna pracovních válců Teplota: 25,8°C 

86,6 25 5,21 zapáskování svitku Váhový filtr: A 

63 30 6,25 přestávky     

66,9 30 6,25 prostoje     

86,6 25 5,21 úklid     

Celkem 480 100,00       

            

Laeq, 8h [dB] 80,02 ± 3 dB 2. kategorie     

 Hygienický limit není překračován a pracovník je tak zařazen do druhé kategorie. 

Kmitočtovou analýzu pro činnost ovládání tratě znázorňuje graf 2. 

 

Obr. 15 – Pohled na trať z kabiny A 

Tabulka 4 – Hluková zátěž valcíře 1 za směnu 
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Hladina akustického tlaku A [dB] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A dosahuje maxima kolem frekvence 600 Hz. 

Díky tlumícímu účinku kabiny dochází k velkému snížení hlukové zátěže, která tak ani 

v maximech nedosahuje limitní hodnoty pro stálý a přerušovaný hluk 85 dB. 

7. 3 Valcíř 2 

 Podobně jako valcíř 1 i tento pracovník má vlastní kabinu B, ze které ovládá 

a monitoruje průběh válcování. Kabinu tvoří slabá místa ve formě jednoho čelního a dvou 

bočních skel. Provoz klimatizace nemá na hlukovou zátěž patrný vliv. 

Díky rozmístění a konstrukci kabin lze předpokládat podobné hlukové zatížení, přesto 

bylo ve výsledku o něco menší než v kabině A. 

 

 

 

Graf 2 – Ovládání tratě z kabiny A 
Frekvence [Hz] 

Hladina akustického tlaku A [dB] 
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Stejně jako v předchozím případě má valcíř 2 dobrý výhled na celou trať. Kabiny jsou 

konstrukčně řešeny obdobně. 

 

Valcíř 2 

LAeq T [min] T [%] Činnost Provoz: Kvarto 02 

86,6 30 6,25 příprava svitku Datum měření: 1.2.2011 

64,8 320 66,67 ovládání tratě, kontrola Tlak: 994 mb 

86,6 20 4,17 výměna pracovních válců Teplota: 24°C 

86,6 25 5,21 zapáskování svitku Váhový filtr: A 

63 30 6,25 přestávky     

63,3 30 6,25 prostoje     

86,6 25 5,21 úklid     

Celkem 480 100,00       

            

Laeq, 8h [dB] 79,89 ± 3 dB 2. kategorie     

Hygienický limit pro stálý a proměnný hluk není překračován a pracovník je tak 

zařazen do druhé kategorie. Kmitočtovou analýzu pro činnost ovládání tratě znázorňuje 

graf 3. 

Obr. 16 – Pohled na trať z kabiny B 

Tabulka 5 – Hluková zátěž valcíře 2 za směnu 
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Na rozdíl od kabiny A je rozsah stupnice menší, maximální hodnoty nedosahují na 

hygienický limit pro stálý a přerušovaný hluk 85 dB. Hodnoty vykazují rovnoměrné rozložení 

ve frekvencích v rozsahu 200 Hz – 5 000 Hz. Kabina B má celkově nižší hladinu akustického 

tlaku než kabina A. 

7. 4 Klidová kabina 

 Na pracovišti se nachází klidová kabina, kde jsem měřením ověřoval její tlumící 

vlastnosti. Pracovníci zde mohou trávit své přestávky, valcíř – předák zde může odložit 

chrániče sluchu při bezpečnostních přestávkách.  

Výsledná hodnota hlukové zátěže LAeq = 63 dB je dostačující. Možnost úpravy kabiny 

existuje, ale účinek takovýchto úprav by byl neúměrný nákladům. 

Frekvence [Hz] 

Hladina akustického tlaku A [dB] 

Graf 3 – Ovládání tratě z kabiny B 
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Hluková zátěž klidové kabiny se pohybuje v mírných hodnotách, měření proběhlo za 

nepřítomnosti osob a maximální hodnoty dosahují úrovně hladiny akustického tlaku, se kterou 

se běžně setkáváme u lidské řeči. 

 
8 Návrh zlepšení stávající situace 

 Návrhy pro zlepšení ochrany zdraví při práci rozdělím na řešení hlukové situace 

v provozu a další možné inovace, které přispějí ke zlepšení stávající situace, některé podněty 

ke změnám předložili sami zaměstnanci. 

8. 1 Hluková zátěž 

Pro pracovníka na pozici valcíř – předák (LAeq, 8h = 90,41 dB) navrhuji: 

• Povinné používání chráničů sluchu podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn 

a doplnění. 

• Využitím frekvenční analýzy výběr chráničů sluchu ze dvou variant a to: 

a) zátkové chrániče sluchu typu Ear Soft FX, 

b) mušlové chrániče sluchu Peltor Optime III H540P3*. 

Hladina akustického tlaku A [dB] 

Frekvence [Hz] 
Graf 4 – Klidová kabina - přestávka 
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F (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Střední útlum [dB] 34,6 37,5 38,5 40,4 38,6 39,6 48,9 47,8 

Standardní odchylka [dB] 5,7 6 5,4 5 4,2 2,5 3,8 3,9 

Předpokládaná ochrana [dB] 28,9 31,5 33,1 35,4 34,4 37,1 45,1 43,9 

 

 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Střední útlum [dB] 17,1 24,5 34,8 40,2 39,6 46,7 43,1 

Standardní odchylka [dB] 2,3 2,8 2,2 2 1,8 4,2 2,5 

Předpokládaná ochrana [dB] 14,8 21,7 32,6 38,2 37,8 42,5 40,6 

 

 Chrániče ve dvou variantách uvádím z důvodu individuální volby. Ne všem je 

příjemné vkládání zátkových chráničů do zvukovodu. Obě varianty poskytují dostatečný 

útlum především ve vyšších frekvencích (4 000 Hz – 8 000 Hz), které tvoří značnou část 

hluku v okolí tratě (viz. tabulky 6, 7). 

 

 

 

 

 

 

 

• Pravidelnou kontrolu používání těchto chráničů sluchu vedoucím provozu. 

• Bezpečnostní přestávky v klidové kabině pro odpočinek od chráničů sluchu. 

• Pravidelné lékařské kontroly. 

Pro pracovníky na pozicích valcíř 1, 2 (LAeq, 8h = 80,02 dB; LAeq, 8h = 79,89 dB) navrhuji: 

• Povinné používání chráničů sluchu v prostorách mimo kabiny A, B podle nařízení 

vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 

znění pozdějších změn a doplnění. 

 

               Obr. 17 – EAR Soft FX [3]         Obr. 18 – Peltor Optime III H540P3* [1] 

Tabulka 7 – Útlum frekvencí mušlových chráničů sluchu Peltor Optime III H540P3* [1] 

Tabulka 6 – Útlum frekvencí zátkových chráničů sluchu EAR Soft FX [1] 
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• Využitím frekvenční analýzy výběr chráničů sluchu ze dvou variant a to: 

a) zátkové chrániče sluchu typu Ear Soft FX, 

b) mušlové chrániče sluchu Peltor Optime III H540P3*. 

• Pravidelnou kontrolu používání těchto chráničů sluchu vedoucím provozu. 

• Pokrytí skleněných oken kabiny protihlukovými fóliemi, které přispějí ke snížení 

hlukové zátěže v kabinách až o 5 dB. [11] 

8. 2 Další návrhy ochrany zdraví 

• Při návinu a manipulaci s velmi tenkým pásem je třeba použít speciální rukavice proti 

pořezu. Navrhuji investovat do nákupu rukavic TenX Threesixty 7090 pro pracovníka 

na pozici valcíř – předák (viz. obr. 19). 

• Podlaha prostoru tratě má v důsledku užívání emulzí při válcování kluzkou povahu. 

Doporučuji investici do nákupu protiskluzového nátěru SafeStep, případně pořízení 

protiskluzových rohoží do míst, ve kterých dochází k návinu a manipulaci se svitkem. 

• V letních měsících zajišťuje výměnu vzduchu otevření oken v horní části haly. 

V současné době musí být otevírány ručně obsluhou mostového halového jeřábu. 

Navrhuji využití elektrického ovládání oken např. pomocí řetězového pohonu, které 

nabízí firma PAN elektro, s. r. o. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Pracovní rukavice TenX Threesixty 7090 [8] 
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9 Závěr 

 V práci se zabývám návrhem zlepšení situace ochrany zdraví v hutním provozu. Jako 

primární riziko jsem vyhodnotil hlukovou zátěž, kterou v práci dále rozebírám. Před tím však 

bylo nezbytné pochopit zvuk jako takový. Základní informace o zvuku, jeho fyzikální 

vlastnosti a definice právního rámce problematiky ochrany zdraví jsou shrnuty v teoretické 

části této práce. 

 Teoretické znalosti musí být proloženy praxí, a proto jsem se musel důkladně seznámit 

s měřicím přístrojem Acoustlilyzer AL1, který mi byl pro měření poskytnut. Pravidelné 

návštěvy laboratoře BOZP v areálu fakulty dopomohly k pochopení všech potřebných funkcí 

přístroje. K zisku přesných hodnot přispělo i umístění přístroje na zapůjčený stativ.  

 Díky vstřícnému přístupu zaměstnanců společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a. s. 

jsem zdárně absolvoval řadu návštěv za účelem získání informací o provozu a jeho 

pracovnících. Následná měření díky tomu proběhla bez problémů, naměřené hodnoty se vždy 

podařilo úspěšně přenést a zpracovat. Výsledky měření a výpočtů a zařazení pracovníků tratě 

do pracovních kategorií jsem uvedl v příslušných tabulkách. Mnou definovaná opatření 

mohou být přínosem pro ochranu zdraví a o tu jde především. 

 Problematikou ochrany zdraví je třeba se nadále věnovat, přestože jsem na základě 

měření a vyhodnocení došel k návrhu zlepšení, situace musí být neustále ověřována. Možnosti 

k minimalizaci rizik na pracovišti vždy existují, jejich nacházení a realizace patří mezi hlavní 

cíle všech seriózních firem a společností. 

 Upřímný zájem o provedená měření a jejich zhodnocení stejně jako ochota 

zaměstnanců se staly mou hlavní motivací při psaní této práce. Získané zkušenosti a poznatky 

z praxe jsou pro mě nesmírně důležité a v budoucnosti se je pokusím využít. 
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[22] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn 

a doplnění. 

[23] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění. 
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Tomáš Krpelík            Návrh inovativního řešení ochrany zdraví v hutním provozu 

Příloha č. 1 

Ukázka z kompletních výsledků měření 

 V následující příloze uvádím náhled na naměřené hodnoty měřicím přístrojem 

Acoustilyzer AL1. Jejich kompletní soubor je k dispozici v elektronické podobě na 

přiloženém CD-ROM. 

Židle předák A 
SPL_RTA_full_band Válcování zpětný chod 
Timer mode single 16.12.2010 
Timer set 0:05:00 
Time weight fast 
Selected filter A-Weighting acc. IEC 61672 
Range 60 dB - 140 dB 
Mic sensitivity 18.78 mV/Pa 

Time ActTimer LEQ[dB] LEQ_dt MIN_dt MAX_dt LcPeak LcPeak_dt SPL_Act 

0:00:01 0:04:59 86,7 86,7 86,3 87,1 103,1 103,1 86,5 

0:00:02 0:04:58 87,1 87,6 86,7 88,4 104,4 104,4 87,9 

0:00:03 0:04:57 87,3 87,5 86,9 88,1 104,4 104,4 87,1 

0:00:04 0:04:56 87,2 86,8 85,8 87,6 104,4 103,6 85,8 

0:00:05 0:04:55 87 86 84,9 86,6 104,4 103,1 86,4 

0:00:06 0:04:54 87,1 87,5 86,6 87,8 104,4 103,3 87,6 

0:00:07 0:04:53 87,1 87,5 87,1 87,9 104,9 104,9 87,3 

0:00:08 0:04:52 87,2 87,7 87 88,4 104,9 104,5 87,4 

0:00:09 0:04:51 87,3 87,7 87,1 88,5 104,9 104,2 87,5 

0:00:10 0:04:50 87,3 87,6 86,9 88,2 104,9 104 87,8 

0:00:11 0:04:49 87,3 87,6 87,2 87,9 104,9 104,4 87,7 

0:00:12 0:04:48 87,3 87,4 86,9 87,9 104,9 103,5 87,3 

0:00:13 0:04:47 87,4 87,9 87,3 88,2 104,9 104,6 87,9 

0:00:14 0:04:46 87,4 87,9 87,5 88,5 104,9 104,8 87,5 

0:00:15 0:04:45 87,4 87,5 87,3 87,9 104,9 103,5 87,5 

0:00:16 0:04:44 87,4 87,6 87 88 104,9 103,1 87,4 

0:00:17 0:04:43 87,4 87,6 86,8 88,2 104,9 104,1 88,1 

0:00:18 0:04:42 87,5 87,8 87 88,5 105,2 105,2 87,3 

0:00:19 0:04:41 87,5 87,7 87,1 88,2 105,4 105,4 87,8 

0:00:20 0:04:40 87,5 87,8 87,1 88,4 105,4 104,9 87,9 
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SPL_RTA_third_octave 
Timer mode single 
Timer set 0:03:00 
Timer act 0:02:28 

RTA filter 
A-Weighting acc. IEC 
61672 

Time weight fast 
Range 60 dB - 140 dB 
Mic sensitivity 18.78 mV/Pa 

Band[Hz] MIN[dB] LEQ[dB] MAX[dB] 

full_A-WTD 90,5 91,1 91,8 

        

20 55,1 57,8 59 

25 55,9 57,8 58,6 

31,5 55,4 57,9 59 

40 56,2 57,9 58,6 

50 56,7 57,8 58,8 

63 55,9 58,1 61,1 

80 57,9 61,4 65,9 

100 60,4 64,9 70,9 

125 68,6 76,9 82,1 

160 62,3 66,7 70,4 

200 63,6 67,5 70,9 

250 67,2 70,9 74,1 

315 71,8 75,1 78,3 

400 70,4 73,1 76 

500 71,7 74,2 76,5 

630 72,2 74,3 76,1 

800 73,7 75,5 77,6 

1000 72,6 74,7 76,3 

1250 73,8 75,3 76,7 

1600 73,7 75,5 77 

2000 73,7 75 76,5 

2500 76 77,4 79 

3150 78,2 79,2 80,4 

4000 82,2 83,4 84,7 

5000 82,9 84,4 85,9 

6300 79,3 80,2 81,2 

8000 80,2 81,8 83,4 

10000 75,2 75,9 76,8 

12500 71,1 71,9 72,6 

16000 66,7 67,4 68,2 

20000 57,8 58 58,2 
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SPL_RTA_full_band 
Timer mode single Kabina B 
Timer set 0:02:00 Válcování chod vpřed z pohledu kabiny B 
Time weight fast 1.2.2011 
Selected filter A-Weighting acc. IEC 61672 
Range 40 dB - 120 dB 
Mic sensitivity 18.78 mV/Pa 

Time ActTimer LEQ[dB] LEQ_dt MIN_dt MAX_dt LcPeak LcPeak_dt SPL_Act 

0:00:01 0:01:59 63,2 63,2 62,7 75,8 93,6 93,6 63 

0:00:02 0:01:58 63,1 62,9 62,5 63,6 93,6 86,6 62,5 

0:00:03 0:01:57 63 62,8 62,3 63,2 93,6 86,5 62,5 

0:00:04 0:01:56 63 63,1 62,5 63,5 93,6 86,7 63,5 

0:00:05 0:01:55 63,1 63,3 62,9 63,7 93,6 86,4 63,2 

0:00:06 0:01:54 63 62,9 62,4 63,3 93,6 86,1 63 

0:00:07 0:01:53 63,1 63,2 62,7 63,8 93,6 88,1 63 

0:00:08 0:01:52 63 62,7 62,3 63,1 93,6 85,7 62,6 

0:00:09 0:01:51 63 62,8 62,5 63,1 93,6 86,5 62,6 

0:00:10 0:01:50 63 62,9 62,4 63,3 93,6 85,2 62,7 

0:00:11 0:01:49 63 62,7 62,1 63,1 93,6 86,9 62,8 

0:00:12 0:01:48 63 63,3 62,8 63,8 93,6 85,9 63,2 

0:00:13 0:01:47 63 63,1 62,7 63,8 93,6 86,2 62,8 

0:00:14 0:01:46 63 62,8 62,4 63,3 93,6 88,3 62,4 

0:00:15 0:01:45 63 63,1 62,5 63,5 93,6 87,6 63,1 

0:00:16 0:01:44 63 63,2 62,8 63,7 93,6 87,9 62,9 

0:00:17 0:01:43 63 62,7 62,4 63,1 93,6 87,4 62,9 

0:00:18 0:01:42 63 63,1 62,5 63,8 93,6 85,9 63,4 

0:00:19 0:01:41 63 63,2 62,6 63,7 93,6 85,4 63,6 

0:00:20 0:01:40 63 63 62,4 63,5 93,6 85,8 62,6 

0:00:21 0:01:39 63 62,9 62,3 63,3 93,6 86,7 63,2 

0:00:22 0:01:38 63 63 62,6 63,5 93,6 87,2 62,7 

0:00:23 0:01:37 63 63 62,7 63,4 93,6 85,3 62,9 

0:00:24 0:01:36 63 62,8 62,4 63,2 93,6 86,4 63,2 

0:00:25 0:01:35 63 63,8 62,6 65,7 93,6 87,3 65,3 

0:00:26 0:01:34 63,1 65,5 63,5 68,3 93,6 87,4 65,3 

0:00:27 0:01:33 63,2 65,1 63,2 67,2 93,6 87,4 63,3 

0:00:28 0:01:32 63,2 63,3 63 63,7 93,6 86,9 63,3 

0:00:29 0:01:31 63,2 63,3 62,9 63,9 93,6 86,8 63,3 

0:00:30 0:01:30 63,2 63,2 62,8 63,9 93,6 87,3 63,1 
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SPL_RTA_third_octave 
Timer mode single 
Timer set 0:02:00 
Timer act 0:00:00 
RTA filter A-Weighting acc. IEC 61672 
Time weight fast 
Range 40 dB - 120 dB 
Mic sensitivity 18.78 mV/Pa 

Band[Hz] MIN[dB] LEQ[dB] MAX[dB] 

full_A-WTD 62,1 63,3 75,8 

        

20 30,5 37,8 46,6 

25 35,8 37,8 47 

31,5 35,2 38 51,1 

40 36,2 37,9 51 

50 36,8 38,3 49,3 

63 36,2 39,4 47,8 

80 38,6 42,9 52,8 

100 43 48,2 54 

125 41,8 46,7 56,5 

160 45,3 51 59,8 

200 46 52,4 63,4 

250 47,3 51,6 64,1 

315 48,5 52 61,1 

400 46,6 50,6 61,4 

500 48,5 51,3 63,8 

630 48,3 51 63,4 

800 49 52 64,8 

1000 47,5 49,8 62,3 

1250 46,3 48,1 65,2 

1600 45,9 48,7 66,3 

2000 46,7 49,2 66,8 

2500 49,6 51,9 66,4 

3150 48,6 50,2 66 

4000 49,2 50,5 65,3 

5000 50,3 52,3 69,6 

6300 45,8 47,5 64,3 

8000 42,3 43,8 59,3 

10000 41,4 42,7 55,8 

12500 38,5 39 48,1 

16000 37,7 37,8 43,1 

20000 37,7 37,8 37,9 

 


