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Úvod 

Pracovní prostředí je prostředí, ve kterém může být člověk ohrožován různými riziky. 

Zdravotní rizika se určují podle působení rizikových faktorů, které ze zdravotního hlediska 

mají vliv na kvalitu pracovních podmínek. V pracovním prostředí působí řada rizikových 

faktorů, které negativně ovlivňují zdraví pracovníků. Mezi rizikové faktory při tváření kovů 

patří především hluk a fyzická zátěž. 

Hluk je nejčastěji se vyskytujícím rizikovým faktorem na pracovišti a může způsobit řadu 

závažných onemocnění nebo poruch. Hlukem můžeme označit každý nežádoucí zvuk, který 

může negativně působit na zdraví a pohodu člověka. Pojmem hluk je jednoduše nechtěný 

zvuk, který nás obtěžuje nebo má škodlivé účinky na lidské zdraví. Negativní vlastností hluku 

je jeho téměř bezproblémové šíření prostorem, je schopen účinně působit na velké vzdálenosti 

a tím může dojít k poškození sluchového ústrojí. Hlavním zdrojem hluku při tváření kovů 

jsou mohutné kovací lisy. Dalšími stroji, které přispívají k vysoké hlučnosti na pracovním 

místě kováře, jsou odstřihovací lisy, skružovací stroje a také přesun materiálu do kovových 

kontejnerů.  

Fyzická zátěž vzniká především při manuálních pracích a je závislá na mnoha 

fyziologických faktorech člověka jako například věk, váha, výkonnost, zdatnost, … ale, také 

na mikroklimatických podmínkách na pracovišti jako jsou teplota, tlak, vlhkost,…. I přes 

nastupující mechanizaci, automatizaci a robotizaci je práce kováře stále převážně prací 

manuální a tudíž i fyzickou. Práce kováře je fyzicky náročná, protože manipuluje s těžkými 

výkovky a musí pracovat rychle. [1,2,5,6,10] 

Cílem této práce je posoudit a vyhodnotit (pomocí screeningových měření v reálných 

podmínkách) expozici rizikových faktorů (hluku, fyzické zátěže) na pracovním místě kováře 

ve strojírenském podniku OSTROJ a.s. a navrhnout optimalizaci ochrany zdraví při tváření 

kovů.  
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1 Tváření kovů 

Tváření jsou takové pracovní úkony, jimiž trvale měníme tvar kovů, slitin a jiných 

technických materiálů působením vnějších sil - hlavně tlaku a rázu – beze změny objemu. 

Podstatou je plastická deformace látky, což je způsobilost měnit tvar bez porušení celistvosti. 

Výhodami tváření jsou vysoká produktivita práce, vysoké využití materiálu a velmi dobrá 

rozměrová přesnost tvářených výrobků. Nevýhodou je vysoká cena strojů, nástrojů a omezení 

rozměry konečného výrobku. 

1.1 Způsoby tváření kovů  

Rozdělení tvářecích procesů podle teploty je vlastně rozdělení podle vztahu teploty 

tvářeného materiálu k teplotě rekrystalizace (přibližně 0,4 teploty tání kovu). Rekrystalizační 

teplota je teplota, při které dochází k regeneraci deformovaných zrn vzniklých tvářením za 

studena beze změny krystalové mřížky. Potom tedy máme rozdělení tvářecích technologií 

podle teploty na tváření za studena a na tváření za tepla. 

 

Tváření za studena (tváření pod rekrystalizační teplotou, pod hodnotou 30 % teploty tání 

tvářeného materiálu) se vyznačuje deformací (usměrněním) struktury, čili vznikem textury a 

změnou mechanických vlastností s významným jevem, jimž je zpevnění kovu. Zpevněním se 

zvyšují mechanické hodnoty (mez pevnosti a mez kluzu) a klesá tažnost. Plastické vlastnosti (změna 

plasticity) se postupně vyčerpávají. 

 

Tváření za tepla (tváření nad rekrystalizační teplotou, to je nad hodnotou 70 % teploty 

tání daného materiálu) je charakterizováno současně probíhajícím zpevňováním a 

uzdravováním, tedy se nemění mechanické ani fyzikální vlastnosti. Kov si ponechá velkou 

zásobu plasticity a je schopen dosáhnout velkých deformací. 

 

Základní druhy tváření kovů jsou válcování, kování, tažení, protlačování. 

 

Vzhledem k tomu, že mé měření probíhalo na kovárně, tak v následující kapitole jsem 

blíže popsal proces kování. 

 

1.2 Kování 

Kování je zvláštní případ plastické deformace, při které se materiál deformuje přetržitě.  
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Účinek vnější síly se přenáší na tvářený materiál klidným tlakem (kování na lisech) nebo 

rázem (ruční kování, kování na bucharech).  

Kování dělíme na volné, to je na kovadlině nebo pomocí univerzálních kovacích 

podložek, a zápustkové, to je ve tvarových dutinách (zápustkách). Při volném kování může 

materiál tvářený údery nebo tlakem téct volně, hlavně ve směru kolmém k působení síly. Při 

zápustkovém kování je materiál vtlačován údery nebo tlakem do kovové většinou dvoudílné 

zápustky. 

 

Volné kování se vyznačuje přetržitým vkládáním materiálu mezi kovadla, přičemž 

obvykle dolní kovadlo je nepohyblivé. Umožňuje zhotovovat pomocí prostých nástrojů 

(kovadel) na bucharech a lisech tvarově jednodušší součástky. Povrch volných výkovků je 

nerovný, s velkými přídavky na opracování, a proto se tohoto způsobu používá především 

v kusové a malosériové výrobě. Mezi základní způsoby volného kování patří pěchování, 

prodlužování, děrování, osazování, zkrucování a ohýbaní. 

 

Zápustkové kování je typické tím, že tvar výkovku se vytváří v dutině zápustky, kterou 

tvářený materiál zcela vyplní. Hotový výkovek se vytváří buď najednou v jedné zápustce, 

nebo postupně v několika zápustkách. Při zápustkovém kování se postupuje tak, že se výchozí 

polotovar, ohřátý na potřebnou kovací teplotu, vloží do dutiny zápustky a působí se na něj 

tlakem nebo údery tvářecího stroje. Po vykování dojde k odstřižení výronku. Na rozdíl od 

volného kování poskytuje zápustkové kování výkovky s vysokou rozměrovou přesností a 

s dobrým povrchem i při značné složitosti průřezu. Používá se pro hromadnou a sériovou 

výrobu, s nižšími celkovými náklady. [7] 

 

Obrázek 1 – Postup kování v jednodutinové  zápustce na bucharu 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/03-kovani/02-volne.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/03-kovani/03-kovadline.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/03-kovani/04-zapustkove.JPG
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2 Rizikové faktory při tváření kovů za tepla 

Stejně jako u všech pracovních činností působí i u tváření kovů rizikové faktory, které 

ovlivňují zdraví zaměstnanců.  Mezi dominantní rizikové faktory působící při tváření kovů za 

tepla patří hluk, fyzická zátěž a mikroklimatické podmínky. 

2.1 Hluk 

Hlukem označujeme každý nepříjemný, nežádoucí zvuk nadměrné hlasitosti, který ruší, 

obtěžuje nebo má škodlivý účinek na zdraví člověka. 

Zvuk je mechanické vlnění pružného prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném lidským 

uchem. Z fyziologického hlediska je zvuk každý akustický podnět, vyvolávající sluchový 

vjem. Veličinou hluku je akustický tlak (La) a jednotkou je decibel (dB). [6] 

2.1.1 Hluk jako faktor životního prostředí 

Vysoké hodnoty hladin hluku jak v pracovním a obytném prostředí, tak často i v 

rekreačních oblastech vytvořily situaci, jejíž pozitivní ovlivnění se stává z hlediska 

celospolečenského nezbytnou potřebou. 

Zvuk je přirozeným projevem přírodních jevů a životní aktivity člověka. Slyšení je jedním 

z nejbohatších informačních zdrojů a velmi účinným poplašným systémem. Hlukem můžeme 

označit každý nežádoucí zvuk. Jinak nelze hluk přesněji fyzikálně definovat, neboť velmi 

záleží na vztahu člověka k danému zvuku. Pro někoho může být tento zvuk hlukem, ale pro 

někoho jiného bude důležitým zdrojem informací.  

Nadměrný hluk zaujímá v řadě faktorů ohrožujících naše životní prostředí stále důležitější 

místo. V programech ochrany prostředí, které realizují vyspělé státy světa, se řadí hluk 

zpravidla ihned za znečištěné ovzduší a ochranu povrchových vod. Přestože nikdo 

nepochybuje o tom, že hluk je zlo, které člověku škodí, je většina lidí zároveň přesvědčena, že 

konkrétní hluk, který sám produkuje, nebo o jehož vzniku či šíření rozhoduje, ještě není tak 

závažný, aby bylo třeba se opravdu účinně snažit ho potlačit. Je to pochopitelné, neboť 

většina hluků, s nimiž se setkáváme, se neprojevuje bezprostředně bolestí nebo patrnou 

funkční poruchou organismu, ale jeho účinky se kumulují a negativní dopady na 

exponovanou osobu se projeví až po delší době. Účinky hluku na lidský organismus se nijak 

výrazně a výstražně neprojevují. Dočasné snížení citlivosti sluchu nebo například bolesti 

hlavy, neschopnost soustředit se na náročnou práci jsou často překrývány jinými zdravotními 

potížemi a proto jim exponovaná osoba nevěnuje obvykle pozornost. Hluk působí na velké 
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skupiny obyvatel, ale ve srovnání se znečištěním ovzduší nevyvolává hromadný výskyt 

onemocnění ani jiné katastrofální situace.  

V současné době je na škodlivé účinky hluku soustředěna pozornost mnoha odborníků 

v oblasti zdravotnictví. Stejně tak se měřením a snižováním hluku zabývají stále větší skupiny 

odborníků různých profesí. 

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

vzdálenosti (stovky metrů i více). Přitom se šíří stejně dobře vzduchem i vodou nebo pevnou 

hmotou jako například konstrukce budovy. Za určitých podmínek se může akustické vlnění 

odrážet, lomit a ohýbat. I když například působí pouze jeden zdroj hluku, může obklopit naše 

pracoviště nebo místo pobytu v důsledku uvedených efektů akustické energie tak, že není 

možno předem určit, kde je zdroj zvuku umístěn. To se projevuje zejména v uzavřených a 

polouzavřených prostorech. V důsledku tohoto jevu působí hluk na každého, kdo je v dosahu 

akustické energie. Postihuje tedy nejen toho, kdo zdroj obsluhuje, ale i osoby, které se 

zdrojem nemají nic společného a pro něž je hluk nežádoucí a zbytečný. Jako výstižný příklad 

je možno uvést osobní automobil, který často využívá k přepravě jenom jedna osoba. Hlukem 

tohoto automobilu není exponován pouze jeho uživatel, ale tisíce lidí na ulicích města a 

v přilehlých obytných budovách. Ve volném terénu může běžný dopravní prostředek svým 

hlukem zamořit území o ploše několika čtverečních kilometrů. 

V technické literatuře se někdy udává, že vzrůst hlučnosti v našem životním prostředí činí 

cca 1 dB za rok. Je to údaj samozřejmě pouze hrubý. Přesto však ukazuje na prudký vzrůst 

hlučnosti a varuje nás před dalším možným nepříznivým vývojem. V minulosti se hovořilo o 

nadměrném hluku pouze u vybraných profesí. Hlukem byla exponována pouze úzká skupina 

lidí. Dnes, v době rozvinuté vědeckotechnické revoluce, kdy do všech oblastí našeho života 

zasáhla hlučná strojní a elektrická zařízení, je situace opačná. Těžko bychom dnes nalezli 

významnější skupinu lidí, která by nebyla denně exponována ve značné míře akustickou 

energií. Všichni občané našich měst jsou v mimopracovní době exponováni dopravním 

hlukem, který například v Praze v některých místech běžně dosahuje hladiny akustického 

tlaku A LpA  = 85 dB. [4] 

2.1.2 Sluchové pole 

Jako sluchové pole označujeme akustickou oblast ohraničenou intenzitou a frekvencí. 

Dolní frekvenční hranice je 16 Hz a horní frekvenční hranice je oblast kolem 20 000 Hz. 

Limity, které označující intenzitu sluchového pole jsou práh sluchu a práh bolesti. Práh 
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bolesti je horní hranicí akustického tlaku a odpovídá asi 145 dB. Akustické vlnění nad horní 

hranici slyšitelnosti se nazývá ultrazvuk, vlnění pod dolní hranicí se nazývá infrazvuk.  

 

 

Všechny akusticky vnímané děje se odehrávají v takto vymezené oblasti. Spadá zde 

především oblast lidské řeči a hudebního vnímání. Rozsah sluchového pole je u každého 

člověka jiný. V případě, že se oblast řeči určitou svou částí dostane mimo sluchové pole, 

vznikají poruchy sluchu. [1] 

       

2.1.3 Účinky hluku na člověka 

Hluk a jeho účinky negativně působí na zdraví člověka a to jak fyzicky, tak psychicky. 

Základem určujícím účinek hluku je jeho intenzita. Pro hodnocení hlukové expozice se 

používá hladina akustického tlaku korigovaná filtrem A, jehož útlumová charakteristika 

přibližně odpovídá citlivosti zdravého lidského sluchového orgánu. Člověk se necítí dobře 

v prostředí s nezvykle nízkou hladinou akustického tlaku A. Hodnoty okolo 20 dB považuje 

většina lidí již za hluboké ticho. Hladinu 30 dB hodnotí lidé jako příjemné ticho. Od 65 dB 

výše se začínají již nepříznivě projevovat účinky hluku zejména změnami vegetativních 

reakcí. Při trvalém pobytu v prostředí, kde hladiny akustického tlaku A přesahují 85 dB, již 

Obrázek 2 – Sluchové pole 
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vznikají trvalé poruchy sluchu. Současně se ve větší míře projevují účinky na vegetativní 

systém a celou nervovou soustavu. Při 130 dB se obvykle účinky hluku mění na bolesti ve 

sluchovém orgánu. K protržení bubínku dochází při hladinách cca 160 dB. 

Nebezpečnost hluku spočívá v tom, že lidský organismus nemá prakticky proti působení 

akustických signálů významnější obranné funkce. Škodlivost hluku také spočívá v tom, že 

nadměrná hluková expozice pracujících snižuje produktivitu a kvalitu práce. Významně je 

také ohrožena bezpečnost práce.[4] 

Hlukem není ovlivněno pouze sluchové ústrojí, ale také ovlivňuje funkci jiných systémů.  

 

Specifické účinky na sluch 

- akutní akustické trauma,  

- chronické akustické trauma,  

- maskování zvuků, 

- zhoršené zpracování nových informací.  

 

Nespecifické neboli systémové účinky  

- funkční poruchy aktivace CNS (autonomní, hormonální, biochemické reakce a 

poruchy spánku),  

- funkční poruchy motorických funkcí (změna zrakového pole a poruchy koordinace 

pohybu), 

- funkční poruchy emocionální rovnováhy. [1] 

 

Profesionální onemocnění 

Účinky hluku jsou dány jednak působením na sluchový orgán a také působením na jiné 

orgány (mimosluchové poruchy z hluku). Působením hluku může vzniknout akutní či 

chronické akustické trauma. 

 

Akutní akustické trauma (akutní poškození sluchu) 

Vzniká působením nadměrného krátkodobého zvuku (například výbuchu, výstřelu), při 

kterém může nastat poškození sluchového ústrojí. Projevuje se náhlým pocitem ohlušení, 

tlakem v uchu. Ohlušení trvá několik minut až několik dní. 
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Chronické akustické trauma 

Vzniká vždy pomalu symetricky v obou uších, po dlouhodobé expozici nadměrnému 

hluku. Intenzita a hladina hluku je nižší než u akustického traumatu, přesahuje 85dB. 

Objevuje se až po několika letech. První příznaky poruchy sluchu se projevují neslyšením 

vysokých tónů, což však neovlivňuje významnější komunikační schopnosti jedince. Později 

se porucha sluchu rozšiřuje na celé sluchové pole. U jedince se objevuje neschopnost slyšet 

šepot, a když nastane i pokles percepce při frekvencích okolo 2000 Hz, projeví se porucha 

vnímání řeči. 

 

Mimosluchové poruchy z hluku 

Mohou se projevovat melancholicko-depresivním laděním jedince a jinými poruchami 

nervového systému, bolestmi hlavy, nespavostí, přecitlivělostí na hluk, závratěmi a podobně. 

Hluk působí jako stresor a jeho negativní účinky se mohou projevit kardiovaskulárními 

poruchami (zvýšení srdeční tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku).[1] 

 

2.1.4 Legislativa zabývající se hlukem 

Problematiku hluku u nás řeší nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací a vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

zařazování prací do kategorií, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále se problematikou hluku zabývá řada technických norem například: 

- ČSN ISO 1999: Akustika – Stanovení expozice hluku a posouzení zhoršení sluchu 

vlivem hluku,  

- ČSN ISO 1996-1: Akustika – Popis měření a hodnocení hluku prostředí 

Část 1: Základní veličiny a postupy při hodnocení,  

- ČSN ISO 9612: Akustika - Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v 

pracovním prostředí, 

- a řada dalších norem. 
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2.2 Fyzická zátěž 

Fyzická zátěž je pracovní zátěž pohybového systému, srdečně cévního a dýchacího 

systému s odrazem v látkové přeměně a termoregulaci organismu. 

2.2.1 Fyziologie práce 

Fyziologie práce vychází z obecné fyziologie člověka a zabývá se studiem dějů 

probíhajících v jednotlivých orgánech nebo organismu jako celku v souvislosti s 

vykonáváním určitého druhu práce. Na základě takto získaných poznatků připravuje pro praxi 

různá doporučení z hlediska organizace práce a navrhuje limitní hodnoty pro zátěž organismu 

jednotlivými druhy fyzické práce. 

2.2.2 Formy fyzické práce 

Fyzická práce se dělí na práci statickou nebo dynamickou.  

 

Dynamická práce podporuje rozvoj krevního oběhu plic a rozdělujeme ji na dynamickou 

práci vykonávanou malými (normativy vycházející z maximální síly Fmax) a velkými 

svalovými skupinami (normativy vycházející z maximální minutové spotřeby kyslíku  VO2 

max).  

Statická práce je pro organismus nepříznivá, jelikož ve zvýšené míře zatěžuje 

kardiovaskulární systém a zhoršuje zásobování svalů kyslíkem. Proto jsou u převážně statické 

práce stanoveny přísnější normativy a to jak pro práci vykonávanou velkými, tak i malými 

svalovými skupinami. 

 

V praxi se setkáváme s takto vyhraněnými formami práce jen výjimečně, většinou se 

jedná o kombinaci svalových prací. Podle toho, která složka dominuje, hovoříme o práci 

převážně statické nebo dynamické. [5] 

2.2.3 Parametry hodnocení fyzické zátěže 

Mezi základní kritéria pro hodnocení celkové fyzické zátěže při práci patří energetický 

výdej, maximální minutová spotřeba kyslíku a srdeční frekvence. 

Důležitým ukazatelem k posuzování látkové přeměny člověka je hodnota bazálního 

metabolizmu (BM). 
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Energetický výdej (EV) 

Jde o energii, kterou tělo spotřebuje za časovou jednotku. Při lehké a střední práci dochází 

během 3 až 5 minut od začátku práce k vyrovnání mezi množstvím energie vynakládané na 

svalovou práci z ATP a množstvím energie uvolňované oxidativním štěpením živin. Stav, kdy 

dojde k tomuto vyrovnání, nazýváme rovnovážným stavem (steady - state). O velikosti 

energetického výdeje u lehké a střední práce nás informuje spotřeba kyslíku, zjištěná během 

rovnovážného stavu. Při těžké svalové práci, zvyšuje sice organismus dodávku O2 do svalů, 

ale nedochází k rovnováze mezi potřebou a dodávkou kyslíku. 

 Energetický výdej při dlouhodobě vykonávané práci má odpovídat přibližně jedné třetině 

fyzické zdatnosti pracovníka. [5] 

 

Minutová spotřeba kyslíku (VO2 max) 

Jde o maximální využití kyslíku a uvádí výši kyslíku, spotřebovanou v mililitrech na 

kilogram tělesné hmotnosti za minutu. Čím vyšší číslo, tím více kyslíku se dostane do svalů a 

tím rychleji a déle dokážeme provádět fyzickou aktivitu. Je to vlastně největší možné 

množství kyslíku, které svaly mohou využít z přijaté energie. Hodnoty VO2 max bývají různé 

podle fyzické zdatnosti člověka, ale i podle pohlaví (muži mají průměrně vyšší hodnotu), 

věku a nadmořské výšce. (Člověk se sedavým způsobem života má průměrně 30-35 

ml/kg/min, zatímco velmi dobří vytrvalostní sportovci okolo 60-75 ml/kg/min.).[11] 

 

Bazální metabolismus (BM) 

Látková výměna, která pokrývá základní vitální funkce organismu, se nazývá bazální 

metabolismus. Měří se v leže ráno nalačno nebo se odečítá z tabulek pro příslušné pohlaví, 

věk a velikost (plochu) těla. Bazální metabolismus je závislý na pohlaví (muži mají BM o cca 

10 % vyšší), věku (s věkem klesá) a velikosti organismu. BM vztažen na 1 kg hmotnosti těla 

je u různých druhů savců odlišný, v přepočtu na m
2
 se však liší jen nepatrně. Tělesná teplota 

zvyšuje BM o 14 % na 1°C. Trávení zvyšuje BM u cukrů a tuků o 4 – 6 %, u bílkovin až o 

30% (specificko – dynamický efekt stravy). Průměrná hodnota BM u dospělého člověka činí 

105 kJ na kg a den. Při průměrné hmotnosti 60 až 70 kg bude činit BM 6,3 – 7,35 MJ/den.  

Jakákoliv fyzická aktivita zvyšuje energetický výdej až na několikanásobný BM. Lehká 

svalová činnost (např. sezení, stání, mírná chůze) zvyšuje BM o 25 – 60 %, středně těžká 

svalová práce (např. rychlá chůze, plavání, práce v domácnosti) o 100 a více procent, těžká 

svalová práce (horníci, vrcholový sport) o 600 – 1500 %. 
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Práce kJ/h 

Velmi lehká 628 

Lehká 628 - 1255 

Středně těžká 1255 - 1883 

Těžká 1883 - 2510 
Tabulka 1 – Průměrný výdej energie za jednu hodinu svalové činnosti 

 

Denní spotřeba energie při středně namáhavé práci činí 10 až 11 MJ (včetně BM). 

S věkem klesá energetický výdej (klesá pohybová aktivita i aktivní tělesná hmota), čemuž by 

měl odpovídat i pokles energetického příjmu. Tomu odpovídá ve středním věku (45 – 59 let) 

pokles energetického příjmu o 10 až 15 %, ve vyšším věku (60 – 74 let) o 15 – 30 %. [5] 

 

2.2.4 Účinky nadměrné fyzické zátěže na zdraví člověka  

Nadměrná zátěž, u prací vykonávaných velkými svalovými skupinami, může vyvolat 

přechodné nebo i trvalé změny organismu. Nedílnou součástí fyzické zátěže, která působí 

delší dobu a dosáhne určité intenzity, je únava. Únavu můžeme definovat jako celkový stav 

organismu následkem tělesného nebo psychického zatížení. Únavu můžeme dělit na 

fyziologickou a patologickou. Ta může být akutní (přetížení) nebo chronická (přetrénování). 

Podle převažující zátěže i příznaků můžeme únavu dělit na fyzickou a psychickou. 

Na tělesnou ale i psychickou únavu působí změny vnitřního prostředí (hromadění metabolitů 

svalové práce, vyčerpání rezerv energetické soustavy, vyčerpání mediátorů na synapsích). 

Podle charakteru se tyto změny manifestují jako místní nebo celkové. Rozhodující roli ve 

vzniku únavy hrají svaly a CNS.  

Onemocnění, která mohou vznikat v důsledku nadměrného jednostranného zatížení 

malých svalových skupin, se manifestují jako postižení šlach, šlachových pochev, úponů, 

svalů nebo kloubů končetin a onemocnění periferních nervů. V pracovně lékařské praxi se 

tato onemocnění označují souhrnně jako nemoci z nadměrného jednostranného zatížení. 

Jedná se o onemocnění, která jsou označována různými diagnózami, projevují se různými 

příznaky a nevznikají stejným mechanismem. Mohou se vyskytovat ve větší či menší míře 

v celé řadě profesí, ale i u neexponované populace. Jako profesionální lze proto posuzovat 

pouze onemocnění, kde lze prokázat etiologický vztah mezi diagnózou a způsobem 

přetěžování postiženého pohybového systému. Nejčastěji se setkáváme se skupinou 

onemocnění nervů, takzvanými neuropatiemi. Z 80 % se jedná o postižení nervus medianus  

(středový nerv). Příčinou je útlak středového nervu v karpálním kanálu v důsledku otoku 



12 

 

nadměrně zatěžovaných šlach flexorů v předloktí. Další skupinou jsou entezopatie, to je 

onemocnění šlach, šlachových úponů. Nejčastěji se setkáváme s onemocněním v oblasti 

loketního kloubu, obecně známé jako tenisový loket. Radiální epikondilitída (takzvaný 

tenisový loket vzniká při přetížení svalů předloktí provádějících extenzi prstů, zápěstí ruky). 

Ulnární epikondilitída humeru (takzvaný oštěpařský nebo golfový loket) postihuje úpony 

flexorů předloktí a zápěstí.[2,5] 

 

2.2.5 Legislativa zabývající se fyzickou zátěží 

Mezi právní předpisy související s fyzickou zátěží patří nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a příloha č. 5 tohoto nařízení vlády. 

Toto nařízení bylo novelizováno nařízením vlády 68/2010 Sb. Patří zde také vyhláška 

432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Problematiku fyzické zátěže řeší také technické normy: 

- ČSN EN 1005-1 Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka.  

Část 1: Termíny a definice, 

- ČSN EN 1005-2 Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka.     

Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí,  

- ČSN EN 1005-3: Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka.  

Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení. 

 

2.3 Mikroklimatické podmínky 

Mikroklimatické podmínky označované též jako tepelně vlhkostní podmínky jsou určeny 

teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu. Jsou navzájem závislé; změna jedné 

z nich má za následek i změnu dalších dvou. Tyto fyzikální veličiny vymezují subjektivní 

pocit pohody či nepohody, v extrémních případech je lze posuzovat jako škodliviny s 

negativním vlivem na zdraví člověka. Rozhodující pro tepelný stav člověka je jeho tepelná 

bilance, to je vztah mezi množstvím tepla jím produkovaného a množstvím tepla odváděného 

z organismu do okolního prostředí. [9] 

2.3.1 Teplota 

Teplota vzduchu je určující veličinou tepelné pohody nebo tepelné zátěže pracovníka. 
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Tepelná pohoda je jedním z faktorů zajišťujících optimální prostředí pro pobyt člověka. 

Lze ji charakterizovat jako stav rovnováhy mezi subjektem a okolím bez zatěžování 

termoregulačního systému. Při pocitu tepelné pohody je zachována rovnováha metabolického 

tepelného toku (celková tepelná produkce člověka) a toku tepla odváděného z těla při 

optimálních hodnotách fyziologických parametrů. Mechanická úprava toku tepla z povrchu 

těla spočívá ve změně tepelného odporu oděvu a změně činnosti člověka. Udává se ve °C. 

 

2.3.2 Vlhkost vzduchu 

Relativní vlhkost vyjadřuje stupeň nasycení vzduchu vodními parami, definovaný poměrem 

hustoty vodní páry ve vzduchu a ve vlhkém vzduchu nasyceném vodní párou při stejné teplotě a 

tlaku. V našich podmínkách je zvykem používat jako vlhkostní kritérium relativní vlhkost 

vzduchu. Je vyjádřená jako poměr tlaku vodní páry ve vzduchu ku tlaku vodní páry v nasyceném 

vzduchu. Vlhkost vzduchu vnitřního prostředí závisí na venkovní vlhkosti, technologických 

nebo jiných zdrojích a množství lidí. Udává se v %. 

2.3.3 Rychlost proudění vzduchu 

Tepelné pohoda je ovlivněna rovněž rychlostí proudění vzduchu. Člověk vnímá každé 

proudění vzduchu, to však může být zdrojem pocitu nepohody (diskomfortu). Vyšší rychlosti 

proudění zpravidla zlepšují tepelnou pohodu při vyšších teplotách, zároveň však již mohou 

vést až ke zdravotním potížím. Pokud se povrch těla vlivem proudícího vzduchu nadměrně 

ochlazuje rychlým odpařováním potu, dochází k prochladnutí organismu. Kůže se rovněž 

významně ochlazuje tím, jak "pulzace" proudícího vzduchu dráždí nervové kožní buňky 

citlivé na teplotu. Pocit chladu se zvětšuje. Tenká mezní vrstva ohřátého vzduchu na povrchu 

těla nebrání pronikání vířících částic chladného vzduchu až na kůži, zvyšuje se přestup tepla 

konvekcí a dochází k dalšímu ochlazení. Udává se v ms
-1

. [8,9] 

2.3.4 Účinky mikroklimatických podmínek na člověka 

V organismu je nutné udržovat teplotu jádra v úzkém tepelném rozmezí - s tím souvisí 

nepříznivé účinky působení tepla či chladu na organismus. Buňka je poškozována při teplotě 

menší než -1 °C a vyšší než 45 °C a teplotu nad 41 °C snáší jen poměrně krátkou dobu. Pokud 

teplota, jíž je organismus člověka vystaven překročí hranice, ve kterých působí 

termoregulační mechanismy organismu, dochází k jeho poškození, které může být dočasné i 

trvalé.  
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Lokální působení chladu má za následek omrzliny především na nechráněných a méně 

prokrvených částech těla jako nos a ušní boltce.  Kombinace působení nízké teploty a vlhkosti 

vede k ochrnutí krevních kapilár v kůži a podkoží, městnání krve a otokům končetin 

(takzvaná zákopová noha). Při přenosu vibrací na horní končetiny se významně uplatňuje 

působení chladu a vlhka (onemocnění cév z vibrací).  

 

Celkové působení chladu omezuje průtok krve kůží, zvyšuje její izolační schopnosti, 

zejména na prstech končetin. Krevní tlak i srdeční frekvence stoupají a zvyšuje se spotřeba 

kyslíku ve tkáni. Po vyčerpání termoregulačních možností při delším působení nadměrného 

chladu dochází k poklesu teploty tělesného jádra, k oslabení dýchání a ke zpomalení srdeční 

frekvence. Snížením aktivity centrální nervové soustavy dochází k ospalosti a následně ke 

smrti selháním krevního oběhu.  

 

Lokální působení tepla poškozuje povrchové tkáně a vede ke vzniku popálenin.  

 

Celkové působení tepla vede k rozšíření cév v kůži, ke zvýšení průtoku krve kůží a k 

vytváření potu (pocení) nejprve na dolních končetinách, pak na hrudníku a nejpozději na 

hlavě a pažích. Existují velké individuální rozdíly v množství produkovaného potu, při práci v 

horkém prostředí dochází ke ztrátě tekutin pocením kolem 6 litrů za směnu (snižování obsahu 

iontů sodíku a chlóru v organismu). Při nadměrné vlhkosti prostředí se pot hůře odpařuje, 

stéká po těle a přebytečné teplo se z těla odstraňuje nedostatečně - v poměrně krátké době 

může dojít k selhání oběhu. [9] 

 

Kromě klimatických faktorů a jejich kombinací existují interindividuální rozdíly 

v toleranci tepla. Tvorbu potu a uvolňování tepla z organizmu ovlivňují víceré faktory jako 

kožní nemoci, snížený průtok krve dehydratace a individuální rozdíly u jednotlivých osob v 

závislosti na věku, zdravotním stavu, pohlaví a aklimatizaci. [3,9] 

2.3.5 Legislativa zabývající se mikroklimatickými podmínkami 

Mezi právní předpisy související s mikroklimatickými podmínkami patří nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a příloha č. 1 tohoto 

nařízení vlády. Toto nařízení bylo novelizováno nařízením vlády 68/2010 Sb. 
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3 Představení společnosti 

Pro měření jsem si zvolil společnost Ostroj a.s. Tuto společnost jsem si zvolil jednak kvůli 

blízkosti od mého bydliště, ale především z důvodu velké rozmanitosti pracovních procesů a 

činností v oblasti strojírenství, a tím i velkým množstvím rizikových faktorů na pracovišti. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Jako OSTROJ je firma známa od května roku 1949, kdy byl tento název zaregistrován 

jako ochranná známka. Nejznámější část firemního výrobního programu tvoří tradiční 

sortiment důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech. Jedná se 

především o mechanizované výztuže, hřeblové a pásové dopravníky, pásové vleky, pluhové 

soupravy, hydraulické stojky a válce. Společnost je schopna "na klíč" kompletně vybavit 

porub včetně odtěžení metodou Longwall.  

 

Mezi veřejnost i zákazníky  společnost pronikla také jako výrobce nakládacích 

hydraulických jeřábů pro lesní hospodářství. V divizi Kovárna a kalírna se vyrábí  

zápustkové výkovky váhových kategorií 0,1 - 25 kg, výlisky za tepla i za studena, které dále 

tepelně upravují (za účelem změny vlastností). Stále častěji výrobky této společnosti 

nacházejí uplatnění také na náročném trhu automobilového průmyslu, pro které společnost 

počátkem roku 2001 získala certifikaci podle VDA 6.1 pro oblast výkovků. Ocelové 

Obrázek 3 – Hlavní budova společnosti OSTROJ a.s. 
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konstrukce, svařované dílce do hmotnosti 10 tun včetně strojního opracování a nátěru patří k 

výrobní náplni divize Strojírna. O výrobu hydraulických prvků, hydraulických válců, lisů, 

převodových skříní, dílů pro hydromotory či ozubených kol se stará divize Hydraulika. Ve 

vlastní Nástrojárně připravuje lisovací, střihací  a  postupové nástroje, kovací zápustky, 

ostřihy, vstřikovací  a vyfukovací formy a některé jednoúčelové stroje. V divizi Galvanovna 

zabezpečuje povrchovou úpravu zinkováním, tvrdým funkčním chromováním nebo 

plastováním. 

3.2 Divize kovárna a kalírna 

Vzhledem k vlastnímu výrobnímu zázemí poskytuje společnost - divize kovárna 

zákazníkům komplexní služby od vývoje přes výrobu a dodávku výkovků v nejlepší kvalitě 

zpracování. Tato divize se zabývá především vývojem a výrobou zápustkových výkovků 

(vlastní konstrukce a technologie výkovků, indukční ohřev materiálu, kování na moderních 

kovacích linkách, řízené ochladnutí).  

Dále se tato divize zabývá: vlastní výrobou kovacího nářadí (výroba na konvekčních i 

CNC strojích), dělením materiálu (na nůžkách a pásových pilách), tepelným zpracováním 

(žíhání, zušlechtění, povrchové a indukční kalení, cementování v plynné atmosféře), 

povrchovou úpravou výkovků (tryskání ocelovým granulátem, galvanické pokovení, lakování 

výkovků), obráběním výkovků (třískové obrábění na CNC, finalizace do jednotlivých sestav) 

kontrolou jakosti celého procesu (strategie nulových vad) a expedicí dle specifikace 

zákazníka. [12] 

3.2.1 Měřené pracoviště 

Měření bylo prováděno na kovárně na místě kovací linky LZK 4000. Tato kovací linka se 

skládá ze 4 částí: Kovací lis LZK 4000 (jmenovitá síla 40MN(4000 t), použití pro tváření 

kovů za tepla v kovacích zápustkách do váhy výkovku 25 kg). Indukční ohřívačka KSO 

1000 (používá se k ohřevu polotovarů elektromagnetickou indukcí, maximální teplota 

1250°C), Odstřihovací lis LDO 500 (jmenovitá síla MN(500 t), používá se pro odstřihování 

výronků, to je přebytek materiálu výkovků) a Podélný válcovací stroj RW1(slouží pro 

předkování polotovarů, používá se pro podélné válcování předkovků před samotným kováním 

v zápustkách). 
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3.2.2 Popis činností na kovací lince 

Na kovací lince pracují 3 pracovníci. První pracovník vkládá materiál do indukční pece a 

kontroluje proces ohřevu, druhý pracovník obsluhuje kovací lis a pomocí kovářských kleští 

přemisťuje polotovar do jednotlivých zápustek a třetí pracovník obsluhuje odstřihovací lis. 

Obrázek 5 – Schéma kovací linky 

 

Obrázek 4 – Kovací lis LZK 4000 a odstřihovací lis LDO 500 
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3.2.3 Pracovní postup 

Ohřátí zápustky na teplotu minimálně 200°C (obrázek 6). Vsázka materiálu do indukční 

pece a ohřátí polotovaru na teplotu 1100-1230°C. Takto ohřátý polotovar se pomocí 

dopravníků dostane na kovací lis. Na kovacím lisu se polotovar vytvaruje na požadovaný tvar 

výkovku (obrázek 7).  Poté se získaný výkovek pomocí dopravníku přesune na odsřihovací 

lis, kde je zbaven přebytečného materiálu. Poté je výkovek opět přesunut pomocí dopravníku, 

na kterém je umístěno chladící zařízení (obrázek 8), do ohradové palety (kontejneru).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – Ohřívání zápustky 

Obrázek 7 – Práce na kovacím lisu Obrázek 8 – Práce na odstřihováním lisu 
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3.2.4 Produkty kovárny 

Na kovárně se vyrábí řada produktů, které se používají především v automobilovém 

průmyslu a u hospodářských strojů. 

Při měření se na kovací lince LZK 4000 vyráběl výkovek zvaný „velký boden” (obrázek 

9) o hmotnosti 6kg. Tento výkovek se používá v automobilovém průmyslu. Za jednu pracovní 

směnu se vyrobí přibližně 800 kusů těchto výkovků. 

 

 

4  Posouzení rizikových faktorů na úseku  kovací linky LKZ 4000 

Posouzení a měření rizikových faktorů bylo prováděno pomocí screeningových měření, 

dle metod uvedených v příslušných normách a předpisech. [8,13,17,18]  

4.1 Měřící přístroje 

Měření jsem prováděl pomocí přístrojů zapůjčených z laboratoře fakulty bezpečnostního 

inženýrství VŠB-TUO. K měření hluku jsem použil přístroj Acoustilyzer AL1. K měření 

fyzické zátěže byl použit přístroj Polar F6 fitness a Tonometr Omron R3-I Plus. 

Mikroklimatické podmínky a osvětlení byly měřeny pomocí přístroje Datalogger ALMEMO 

2690-8KL a jeho přídavných sond. Tlak byl měřen Barometrem GDT 1100. 

 

 

 

Obrázek 9 - Kontejner s hotovými výkovky 
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Acoustilyzer AL1 

Tento přístroj (akustický analyzér) od firmy NTI, se používá pro měření úrovně zvukové 

hladiny v reálném čase s paměťovou funkcí RT60 podle ISO 3382 a pro kontrolu hlučnosti s 

registrací podle DIN 15905-5. 

 

Funkce:  Měření úrovně zvukové hladiny 

RTA analyzátor v reálném čase 

Zoom FFT s frekvenčním rozsahem 10 Hz - 20 kHz 

RT60, doba odezvy v 8 oktávových pásmech podle ISO3382 

Paměť pro naměřené hodnoty do 400 měření 

Měření doby chodu 

Elektrická měření: hladina efektivní hodnoty, THD+N (zkreslení), frekvence, 

polarita 

Spojení s počítačem přes USB rozhraní 

 

Frekvenční rozsah   20 Hz - 20 kHz 

Rozsah měření hladiny zvuku 30 - 130 dB 

Přesnost    ±0,1 %  

Rozlišení zoomu FFT  0,73 Hz - 187,5 Hz  

Obrázek 10 - Acoustilyzer AL1 
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Polar F6 Fitness  

Tento přístroj se používá pro měření a ukládání hodnot tepové frekvence a od nich se 

odvíjejících dalších parametrů. Přístroj se skládá ze 2 částí. První část je elastický hrudní pás 

s vysílačem a snímačem s integrovanými elektrodami, který snímá signály tepové frekvence, 

zpracovává je a vysílá do přijímače a udržuje vysílač ve správné poloze na hrudníku. 

Druhou částí je náramkový přijímač, který zobrazuje hodnoty TF a další údaje v průběhu 

měření a po skončení měření vyhodnocuje naměřené údaje. 

Mezi funkce měření patří bezdrátový přenos signálu TF na základě průběžného měření s 

přesností EKG (vysílač T31C), zvukový a vizuální signál pro nastavené limity TF, stopky 

(bez možnosti ukládání mezičasů), možnost změnit nastavení v průběhu měření.  

Do paměti lze uložit až 12 posledních záznamů obsahujících jednotlivé údaje 

(datum měření, délka cvičení, energetický výdej, odpovídající spotřeba tuků, doba ve 

vymezených zónách TF, nastavené limity TF, průměrná a maximální TF), přístroj také 

disponuje dlouhodobými počítadly jednotlivých parametrů (celkový počet zatížení, celkový 

energetický výdej, celková doba cvičení), k dispozici jsou i deníkové záznamy s týdenními 

přehledy zatížení. 

Mezi další funkce patří etroluminiscentní  podsvícení osvětlení, vodotěsnost do hloubky 

30 m, hodinky s denním datem, budíkem, možností nastavení upomínek a dvěma časovými 

pásmy. 

 

 

 

 

Obrázek 11 – Polar F6 Fitness 
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Tonometr Omron R3-I Plus   

Jedná se o měřič krevního tlaku na zápěstí. Používá se pro měření oscilometrickou metodu 

měření krevního tlaku a výpočet průměrné tepové frekvence. 

Po měření se hodnoty krevního tlaku a pulsu automaticky uloží do paměti. Přístroj 

uchovává v paměti až 60 naměřených hodnot a z posledních 3 měření provedených během 10 

minut vypočítá průměrnou hodnotu. 

 

Datalogger ALMEMO 2690-8KL 

Přístroj umožňuje připojovat všechny snímače fyzikálních, chemických, optických a 

elektrických veličin. V konektorech čidel jsou uloženy charakteristiky a eventuálně korekční 

hodnoty snímačů, které jsou po připojení přístrojem okamžitě načteny. 

Dále přístroj umožňuje vícebodovou kalibraci čidel (ve více než 30 bodech), 

programování speciálních rozsahů (0,000…50,000 Ohm, Ntc -5,000…46,000°C) a připojení 

čidel s nelineárním výstupem. Jednoduché programování pomocí softwaru AMR-Control, 

uložení korekčních hodnot v konektoru čidla. Snadno lze provádět diferenční a relativní 

měření, dvoubodovou kalibraci například pH sond, automatickou kompenzaci teploty a 

atmosférického tlaku u psychrometrických sond, průměrování hodnot a výpočet objemového 

průtoku zadáním průřezu potrubí. 

Maximální a minimální hodnoty jsou ukládány s datem a časem jejich výskytu. Paměť s 

kapacitou 512 KB je jištěna proti výpadku a je uspořádána kruhově. Data z této paměti lze 

vyčíst selektivně přenosovou rychlostí maximálně 115,2 kBaud. 

Přístroj má pružné pryžové pouzdro, přehledné uspořádání ovládacích tlačítek a způsob 

připojení konektorů čidel je proveden tak, aby chránil přístroj před nárazy a stříkající vodou. 

Velký podsvětlený grafický displej zobrazuje měřené hodnoty číselně, v liniovém a 

Obrázek 12 - Tonometr Omron R3-I Plus 
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sloupcovém grafu. Uživatel si může uspořádat tři měřicí menu, která nejvíce vyhovují 

požadovanému režimu měření a vyhodnocení dat. Ve vrchní části přístroje je 5 oddělených 

vstupů na měřící sondy a dva výstupy dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité měřící sondy: 

 

Snímač intenzity osvětlení FLA613VL 

Tato sonda slouží pro měření osvětlení. 

Měřící rozsah:  0 až 26 000 Luxů, 0 až 260 kLuxů,  

Přesnost: 5% z měřené hodnoty. 

 

 

 

 

 

Thermoanemometrické čidlo FVA935TH4  

Toto čidlo slouží pro měření proudění vzduchu a teploty. 

Měřicí rozsah: 0,080 až 2,000 m/s, rozlišení 0,001 m/s, -20...+70°C, rozlišení: 0,1°C 

Přesnost: +-(0,04 m/s +1% z měřené hodnoty). 

Obrázek 13 - Datalogger ALMEMO 2690-8KL 

Obrázek 14 - Snímač intenzity osvětlení FLA613V 
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Digitální čidlo relativní vlhkosti a teploty FHAD462 

Toto čidlo slouží k měření teploty a relativní vlhkosti. 

Využívá CMOS-technologie, digitální přenos měřených hodnot od snímače do přístroje. 

Měřicí rozsah: teplota -20 až +80°C, vlhkost 20 až 80% r.H. 

Přesnost: vlhkost +-1,8%, teplota +-0,3°C při 25°C, +-1,2°C 

 

 

 

 

 

Barometr GDT 1100 slouží k přesnému měření tlaku vzduchu, teploty a nadmořské 

výšky. 

Měřicí rozsahy:  Teplota:  –10,0 až +50,0 °C / rozliš. 0,1 °C,  

Tlak: 300 až 1100 mbar (225.0 až 825.0 mmHg) 

Výška: -199 až +9000 m    

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 - Thermoanemometrické čidlo FVA935TH4  

 

Obrázek 16 - Digitální čidlo relativní vlhkosti a teploty FHAD462 

 

Obrázek 17 - Barometr GDT 1100 
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4.2 Měření mikroklimatických podmínek na pracovišti 

Měření mikroklimatických podmínek na pracovišti jsem měřil pomocí přístroje 

Datalogger ALMEMO 2690-8KL a jeho přídavných sond, které jsou uvedeny výše. Jelikož se 

pomocí tohoto přístroje dá měřit i osvětlení, měřil jsem i tuto veličinu. Přístroj jsem umístil na 

pomocný stůl kovacího lisu a sondy jsem upevnil tak, aby byly co nejblíže k pracovníkovi. 

Jednu ze sond (snímač intenzity osvětlení) nebylo možné umístit přímo u pracovníka, protože 

by mohlo dojít k jejímu poškození. Měření bylo provedeno 1.2.2011 od 11:54 hodin, 

probíhalo 100 minut s intervalem ukládaní hodnot každé 2 minuty. Výstup hodnot je uveden 

v příloze 2. Celkový výstup hodnot v průběhu měření je zaznamenán v elektronické podobě 

na audio nosiči. Tlak byl měřen barometrem GDT 110. Barometr byl rovněž umístěn na 

pomocném stole kovacího lisu. 

4.2.1 Teplota vzduchu 

Teplota vzduchu se zjišťuje měřením pomocí teploměrů. Při měření teploty vzduchu 

nesmí být naměřená hodnota ovlivněna sálavou složkou z okolních ploch. Dále se mohou 

měřit radiační teploty, povrchové teploty těles a výsledná teplota vzduchu. [8,9] 

 

K měření bylo použito digitální čidlo relativní vlhkosti a teploty FHAD462. Čidlo bylo 

umístěno ve výšce hlavy pracovníka (cca 160 cm nad podlahou) a ve vzdálenosti cca 30 cm 

od pracovníka. Na grafu 1 můžeme vidět průběh teploty během měření, teplota se pohybovala 

v rozmezí 18-23°C. Průměrná teplota za dobu měření byla 20,7 °C.  
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Graf 1 – Průběh měření teploty vzduchu 



26 

 

4.2.2 Proudění vzduchu 

Rychlost proudění vzduchu v prostoru je nutno měřit metodami, které umožňují stanovit s 

dostatečnou přesností nízké rychlosti proudění 0,05 až 0,5 m.s-1. Protože pohyb vzduchu v 

prostoru je značně turbulentní a časově velmi proměnný, nelze k vyhodnocení použít 

okamžité změřené hodnoty, ale pouze střední hodnoty za delší časový interval. Měření se 

provádí anemometry. Rychlosti proudění vzduchu doporučované pro pracovní prostředí jsou 

celoročně v rozmezí od 0,1 - 0,3 ms
-1

 v závislosti na druhu činnosti a použitém oděvu. [8,9] 

 

K měření jsem použil thermoanemometrické čidlo FVA935TH4. Čidlo bylo umístěno ve 

výšce hlavy pracovníka (cca160 cm nad podlahou) a ve vzdálenosti cca 30 cm od pracovníka.  

Při měření se hodnoty proudění vzduchu pohybovaly převážně v rozmezí 0 – 0,5 ms
-1

. Vyšší 

hodnoty byly způsobeny proudem vzduchu ze vzduchové pistole, kterým se průběžně 

profukují zápustky na lisu, aby se odstranily nečistoty. V čase 13:06 došlo k prudkému 

nárůstu hodnoty až na 0,679 ms
-1

, což bylo způsobeno důkladnějším čištěním stroje pomocí 

vzduchové pistole. Průběh celého měření je zachycen na grafu 2. 

 

Graf 2 - Průběh měření proudění vzduchu 
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4.2.3 Relativní vlhkost vzduchu 

Relativní vlhkost vzduchu se měří vlhkoměry, je to veličina sloužící i ke stanovení teploty 

rosného bodu (při této teplotě dochází ke kondenzaci vodní páry ze vzduchu). Doporučené 

hodnoty jsou v rozmezí 30-70 % relativní vlhkosti. [8,9] 

 

Měření bylo prováděno digitálním čidlem relativní vlhkosti a teploty FHAD462. Relativní 

vlhkost vzduchu se po celou dobu měření pohybovala v rozmezí 22 – 26 %. Poměrně nízké 

naměřené hodnoty mohly být způsobeny tím, že měření bylo prováděno v zimním období, 

kdy dochází při vytápění k poklesu relativní vlhkosti na 20% i méně. Průběh měření můžeme 

vidět na grafu 3. 

 

Graf 3 - Průběh měření relativní vlhkosti vzduchu 

4.2.4 Osvětlení  

K osvětlení pracoviště kovárny se používá umělé osvětlení. Umělé osvětlení je zapnuto po 

celou dobu pracovní směny, vypíná se pouze o polední přestávce. Na kovacím lisu jsou 

umístěny 2 menší lampy, které přímo osvětlují pracovní plochu. 

 

Pro měření osvětlení jsem použil snímač intenzity osvětlení FLA613VL. Tento snímač 

nemohl být umístěn přímo na místě pracovníka, proto jsem jej umístil na pomocný stůl 

kovacího lisu ve výšce cca 90 cm nad podlahou a ve vzdálenosti cca 70cm od pracovníka. 

Osvětlení se pohybovalo v rozmezí 200-800 luxů. V čase 13:18 došlo k nárůstu osvětlení až 
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na hodnotu 1558 luxů, což bylo způsobeno denním světlem, kdy sluneční paprsky pronikly 

přes světlíky ve stropě haly. Jelikož snímač intenzity osvětlení nebylo možné umístit přímo na 

místě pracovníka, je toto měření osvětlení pouze orientační. 

 

4.2.5 Tlak 

K měření tlaku jsem použil Barometr GDT 1100. Při obou mých měřeních byl tlak 

přibližně stejný.  

1. Měření 995,1 Ba, 

2. Měření 994,1 Ba. 

4.2.6 Výsledky měření 

Veličina 
Průměrná 

hodnota 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

teplota vzduchu [°C] 20,7 18,6 22,4 

proudění vzduchu [m.s
-1

] 0,197 0 0,679 

relativní vlhkost vzduchu 

[%] 
24,2 22,8 25,6 

osvětlení [Lx] 683 236 1558 

Tabulka 2 – Výsledky měření mikroklimatických podmínek a osvětlení 
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4.2.7 Zhodnocení výsledků měření 

Naměřené hodnoty se výrazně neodchylují od limitních hodnot uvedených ve vyhlášce 

68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Z naměřených výsledků vyplývá, 

že pracoviště kováře není výrazně ovlivněno mikroklimatickými podmínkami.  

 

4.3 Měření hluku 

Měření bylo provedeno dne 1.2.2011 v 11:30 hodin, probíhalo 5 minut s intervalem 

ukládání hodnot každé 2 sekundy. Pro větší statistický soubor jsem měření několikrát 

opakoval. Měření probíhalo na místě kovací linky LKZ 4000 za plného provozu kovárny. 

K měření byl použit přístroj Acoustilyzer AL1. Na měřícím přístroji jsem nastavil filtr A, který 

nejlépe odpovídá lidskému sluchu. Přístroj se obvykle upevňuje pomocí speciálního postroje 

přímo na pracovníka nebo pomocí držáků na stroj co nejblíže pracovníka. U kovacího lisu ani 

jeden ze způsobů nemohl být realizován. Proto jsem se postavil za pracovníka a po dobu 

měření (5 minut) jsem mu mikrofon držel u ucha.  

 

Podmínky na pracovišti: teplota 21,1°C, tlak 995,1 mBar. 

4.3.1 Ukázka výstupu měření z přístroje Acoustilyzer AL1: 

> File: A422_LOGSPL   

> SPL_RTA_full_band 

> Timer mode: single 

> Timer set: 00:05:01 

> Time weight: fast 

> Selected filter: Flat 

> Range: 50 dB - 130 dB 

> Mic sensitivity: 8.41 mV/Pa 

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

0:00:02 0:04:59 97,6 97,6 95,2 98,8 109,7 109,7 95,3 0 

OVER_Hold UNDER_dt 

0 0 

 

Souhrnný výstup hodnot je uveden v příloze 1. Všechny hodnoty zaznamenané v průběhu 

měření jsou zaznamenány v elektronické podobě na audio nosiči. 
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4.3.2 Určení ekvivalentní hladiny akustického tlaku  

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq je základní veličinou při posuzování hluku 

sloužící k jednočíselné klasifikaci hlučnosti na pracovišti. Podle této veličiny se posuzuje, zda 

hluková situace v kontrolním místě vyhovuje přípustným hlukovým limitům. Jednotkou je 

decibel (dB). [4] 

 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A se vypočítá podle vztahu [18]: 

             (
 

 
∑              

 

   

)      

LAeq,T je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém intervalu Ti 

T  je součet dílčích intervalů Ti 

m  je celkový počet dílčích intervalů 

 

Expozice zvuku A za dobu Te se vypočítá ze vztahu: 

        
       

       

            

LAeq,Te  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém intervalu T e 

p0   je rovno 2.10-5 Pa, když Te je v sekundách 

T e   je časový úsek expozice  

 

Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku za 8-hodinovou pracovní směnu 

LAeq,8h: 

 

             (
 

 
∑              

 

   

) 

              (
 

   
∑              

 

   

) 

              
 

   
(                           ) 
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Výpočet expozice hluku za 8-hodinovou pracovní směnu EA,8h 

        
       

       

   

 

      (      )          
     
   

 

       438,0 Pa
2
.s 

 

 

4.3.3 Průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

Na grafu 5 můžeme vidět průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku za dobu měření t 

(5 minut) u kovacího lisu LKZ 4000. Tři špičkové hodnoty blízko sebe představují kování 

jednoho obrobku.  

 

Graf 5 - Průběh měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku u kovacího lisu 
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4.3.4 Výsledky měření 

čas měření povaha hluku druh zvukového pole 

11:30 - 11:35 proměnný Volné 

Popis činností 
expozice 

[min] 

LAeq,T    

[dB] 

Lamax  

[dB] 

LAmin  

[dB] 

LCpeak  

[dB] 

Kovárna - obsluha kovacího a 

odstřihovacího lisu při tváření za tepla 
400 106,6 118,4 94,5 131,6 

Kovárna - kalibrace a příprava stroje 

před kováním 
80 87,9 93,9 83,9 106,2 

Σ 480   

ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8-

hodinovou pracovní směnu LAeq,8h [dB] 
105,8 

rozšířená nejistota měření [dB] ±3,0 

expozice hluku za 8-hodinovou pracovní 

směnu EA,8h [Pa
2
.s] 

438 

Tabulka 3 – Výsledky měření hluku 

 

4.3.5 Zhodnocení výsledků měření 

Z naměřených hodnot a následného výpočtu vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického 

tlaku na pracovišti kovací linky LKZ 4000 byla 105,8±3 dB. Přípustný expoziční limit (85 

dB) byl tedy prokazatelně překročen. Naměřená špičková hladina akustického tlaku byla 

131,6±3 dB. Přípustný expoziční limit (140 dB) byl tedy prokazatelně dodržen. Podle 

vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií, se práce 

kováře z hlediska zátěže hlukem prokazatelně řadí do 3. kategorie, ale limit pro 4. kategorii 

není prokazatelně dodržen. 
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4.4 Měření fyzické zátěže 

Pro posouzení fyzické zátěže byla zvolena metoda měření tepové frekvence a následného 

určení energetického výdeje. 

 

Měření bylo provedeno dne 1.2.2011. K měření byl použit měřič tepové frekvence Polar 

F6 Fitness a měřič krevního tlaku Tonometr Omron R3-I Plus. Měření bylo prováděno při 

plné zátěži pracovníka za plného provozu kovárny. Jako první jsem změřil krevní tlak v klidu. 

Poté jsem zadal do přístroje Polar F6 fyzické parametry pracovníka, připnul jsem mu snímač 

a přijímač tepové frekvence a spustil měření. Měření probíhalo 10 minut. Protože přístroj 

Polar F6 nemá funkci automatického ukládání hodnot po časovém intervalu, pracovník mi 

musel po každé uplynulé minutě hlásit hodnotu tepové frekvence, kterou jsem zapisoval do 

předem připravené tabulky. Po 10 minutách jsem měření zastavil, odečetl a zapsal všechny 

naměřené hodnoty. 

Pro srovnání výsledků jsem změřil tepovou frekvenci v klidu a to ke konci polední 

přestávky. Měření probíhalo podobným způsobem jako při zátěži, s rozdílem, že pracovník 

seděl a pouze se mnou komunikoval. 

  

 Podmínky na pracovišti: teplota 21,1°C, tlak 995,1 mBar. 

 

4.4.1  Časový snímek práce kováře 

Na kovárně je zavedena 8-hodinová pracovní směna. Začátek směny v 6:00, konec směny 

ve 14:30. Polední přestávka od 10:30 až 11:00. Celá směna se skládá z 3 pracovních cyklů a 

to je příprava stroje před kováním, obsluha indukční pece a práce na kovářském a 

odstřihovacím lisu. 

 

  8 - hodinová pracovní směna kováře 

Činnost 
Příprava 

stroje 

Obsluha 

pece 

Práce na kovářském a odstřihovacím 

lisu 

Čas [min] 80 133 266 

Tabulka 4  – Časový snímek práce kováře 
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4.4.2 Parametry měřeného pracovníka 

V tabulce 5 jsou uvedeny fyzické parametry měřeného pracovníka. 

 

Parametry pracovníka 

Váha [kg] 90 

Výška [cm] 174 

Datum narození 22. 2. 1981 

Pohlaví muž 

HR Max [tep/min] 190 

HR Sit [tep/min] 71 

VO2 max [%] 43 

Tabulka 5 - Parametry pracovníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

4.4.3 Měření tepové frekvence 

V tabulce 2 jsou uvedeny naměřené hodnoty tepové frekvence v klidu a při zátěži po dobu 

10 minut.  

 

Tepová frekvence [tep/min] 

Minuta Klid Zátěž 

0 72 74 

1 75 112 

2 78 115 

3 70 104 

4 73 117 

5 77 111 

6 72 110 

7 76 111 

8 70 111 

9 77 110 

10 73 111 

Tabulka 6 – Měření tepové frekvence 

 

Na grafu 6 je porovnání průběhu tepové frekvence v klidu a při zátěži. 
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Graf 6 – Průběh tepové frekvence v klidu a při zátěži 
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4.5 Výsledky měření 

V tabulce 5 je výstup měření s přístroje Polar F6 Fitnnes. Jsou zde uvedeny hodnoty při 

měření v klidu, tak i hodnoty při měření zátěže (při práci na kovacím a odstřihovacím lisu).  

Souhrn měření Klid Zátěž 

Začátek měření [čas] 10:58 11:17 

Čas měření [min] 10 10 

Spálené kalorie [Kcal] 18 58 

Spálený tuk [%] 25 60 

Maximální TF [tep/min]  [%] 82   43 117   62 

Průměrná TF [tep/min]   [%] 74   39 110   58 

Tabulka 7 – Výsledky měření při práci na kovacím a odstřihovacím lisu 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny dílčí vypočtené hodnoty energetického výdeje za jednotlivé 

pracovní cykly a celková hodnota energetického výdeje za 8–hodinovou pracovní směnu.   

Činnost Energetický výdej [MJ] 

Příprava stroje 1 

Obsluha pece 1,4 

Práce na kovářském a 

odstřihovacím lisu 
6,5 

Celkem 8,9 

Tabulka 8 – Výsledné hodnoty energetického výdeje 

 

4.5.1 Zhodnocení výsledků měření 

Z naměřených a vypočtených hodnot vyplývá, že práce kováře je fyzicky náročná. 

Energetický výdej za 8 hodinovou pracovní směnu u měřeného pracovníka byl 8,9 MJ. 

Naměřená průměrná tepová frekvence byla 110 tepů za minutu, maximální tepová frekvence 

byla 117 tepů za minutu. Podle vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování do kategorií, se práce kováře z hlediska celkové fyzické zátěže řadí do 3. 

kategorie. 
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5 Návrh optimalizace ochrany zdraví  

Při měření hluku na pracovním místě kováře jsem dospěl k těmto výsledkům: 

Naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovišti kovací linky LKZ 4000 

byla 105,8±3 dB. Přípustný expoziční limit (85 dB) byl tedy prokazatelně překročen. 

Naměřená špičková hladina akustického tlaku byla 131,6±3 dB. Přípustný expoziční limit 

(140 dB) byl tedy prokazatelně dodržen. 

Podle vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, je stávající stav práce kováře z hlediska zátěže hlukem zařazen do 3. kategorie, 

přestože ale limit pro 4. kategorii není prokazatelně dodržen.  

Proto navrhuji zpřísnění bezpečnostních opatření. Všichni zaměstnanci kovárny musí 

používat ochranu sluchu. Doporučuji zátkové chrániče sluchu Soft FX od firmy E-A-R (útlum 

do 110 dB), (obrázek 18). Tento výběr se opírá o naměřené hodnoty a používání těchto 

chráničů sluchu zajistí dostatečný útlum hluku. Dále doporučuji, aby zaměstnanci kovárny 

byli podrobováni pravidelným lékařským prohlídkám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Při měření fyzické zátěže na pracovním místě kováře jsem dospěl k těmto výsledkům: 

Energetický výdej za 8 hodinovou pracovní směnu u měřeného pracovníka byl 8,9 MJ. 

Naměřená průměrná tepová frekvence byla 110 tepů za minutu, maximální tepová frekvence 

byla 117 tepů za minutu. Všechny příslušné expoziční limity byly prokazatelně překročeny. 

Podle vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií, se 

práce kováře z hlediska celkové fyzické zátěže řadí do 3. kategorie. 

Pro ochranu zdraví zaměstnanců na kovárně je potřeba rozšířit rozsah bezpečnostních 

přestávek. Podle nařízení vlády 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a na základě naměřených výsledků, tedy 

navrhuji dvě bezpečnostní přestávky, každá trvající 20 minut. První bezpečnostní přestávka 

Obrázek 18 – Chrániče sluchu E-A-R Soft FX 
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by měla probíhat během směny před hlavní přestávkou a druhá bezpečnostní přestávka by 

měla probíhat během směny po hlavní přestávce. 

 

Další osobní ochranné pracovní prostředky, které zaměstnanci na kovárně musí používat, 

jsou: 2-vrstvý pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné rukavice a ochranné brýle. 

 

Pokud se budou tyto návrhy realizovat a zaměstnanci kovárny budou nová opatření 

dodržovat, práce kováře v podniku Ostroj a.s. bude bezpečnější. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo posoudit a vyhodnotit účinky rizikových faktorů na 

zdraví pracovníků na pracovním místě kováře a to na základě screeningových měření 

v reálných podmínkách.  

V teoretické části jsem popsal základní informace o tváření kovů a o rizikových faktorech 

působících při tváření kovů za tepla (hluku, fyzické zátěže a mikroklimatických podmínkách), 

popsal jsem jejich negativní účinky na zdraví člověka a vymezil jsem základní legislativu 

zabývající se těmito rizikovými faktory.  

V praktické části jsem představil společnost, popsal činnosti na kovárně a uvedl jsem 

charakteristiku měřících přístrojů, se kterými jsem prováděl měření rizikových faktorů. Popsal 

jsem a vyhodnotil naměřené hodnoty.  

Cvičná měření byla prováděna v laboratoři fakulty bezpečnostního inženýrství. Tato 

měření byla prováděna za účelem seznámení se s měřícími přístroji a osvojení si jejich 

základních funkcí. Skutečná měření byla prováděna ve strojírenském podniku OSTROJ a.s. 

na divizi kovárna a kalírna na místě kovací linky LKZ 4000.  

V závěrečné kapitole jsem vytvořil návrh optimalizace ochrany zdraví při tváření kovů za 

tepla, popsal jsem neměřené hodnoty získané v průběhu měření a navrhnul jsem zpřísnění 

stávajících bezpečnostních opatření k ochraně zdraví zaměstnanců. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že práce kováře je z hlediska expozice hluku a fyzické 

zátěže riziková. Proto je třeba, především s ohledem na kombinaci těchto rizikových faktorů a 

namáhavosti práce při tváření kovů, zajistit organizační ochranná opatření, která povedou 

k ochraně zdraví zaměstnanců. 

Problematika zabývající se měřením a hodnocením hluku a fyzické zátěže je velmi 

rozsáhlá. Především velké nároky jsou kladeny na znalost legislativy a z toho vycházející 

správné zařazení pracovního místa do kategorie práce. Je tedy velmi důležité se 

problematikou měření a hodnocení hluku a fyzické zátěže dále zabývat, protože patří k 

častým rizikovým faktorům v pracovním prostředí při tváření kovů. 

 

 

. 
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Příloha 1 – Výstup hodnot a graf maximálních a minimálních hodnot 

v průběhu měření hluku 

V následující tabulce je částečný výstup z přístroje Acoustilyzer AL1(interval po 10 

sekundách). Úplný výstup hodnot z přístroje (interval po 2 sekundách) je v elektronické podobě 

na CD nosiči. 

 

> File: A422_LOGSPL   

> SPL_RTA_full_band 

> Timer mode: single 

> Timer set: 00:05:01 

> Time weight: fast 

> Selected filter: Flat 

> Range: 50 dB - 130 dB 

> Mic sensitivity: 8.41 mV/Pa 

Time ActTimer 
LEQ 

[dB] 

LEQ_ 

dt 

MIN_ 

dt 

MAX_ 

dt 

Lc 

Peak 

LcPeak_ 

dt 

SPL_ 

Act 

0:00:02 0:04:59 97,6 97,6 95,2 98,8 109,7 109,7 95,3 

0:00:10 0:04:51 102,3 103,2 97,7 109 122,7 119,1 97,7 

0:00:20 0:04:41 104,4 101,7 97,3 105,8 126,9 118,1 102,3 

0:00:30 0:04:31 103,2 101 99,3 102,7 126,9 112,8 102,7 

0:00:40 0:04:21 104,7 105,5 100,8 114,3 128,2 124,8 101 

0:00:50 0:04:11 105,2 105,5 104,5 106,3 128,2 116,3 106,3 

0:01:00 0:04:01 105,6 110,4 101,4 115,9 128,8 128,8 110,8 

0:01:10 0:03:51 105,7 105,6 104,4 106,8 128,8 116,5 106,8 

0:01:20 0:03:41 105,5 102 100,8 104,7 128,8 115,7 104,7 

0:01:30 0:03:31 105,9 110,3 102,2 115,8 128,8 128,5 107,2 

0:01:40 0:03:21 105,8 103,5 101,2 106 128,8 117 101,5 

0:01:50 0:03:11 105,9 110,3 101,7 115,8 128,8 128,6 110,6 

0:02:00 0:03:01 106 106,2 105,3 108,3 128,8 120,2 105,4 

0:02:10 0:02:51 105,8 101,1 100,8 101,6 128,8 111,9 101,2 

0:02:20 0:02:41 105,9 100,2 99,2 101,2 128,9 111,4 100,5 

0:02:30 0:02:31 106 106 105,2 107,3 128,9 117,3 106,3 

0:02:40 0:02:21 106 103 101,9 105,7 128,9 116,5 105,7 

0:02:50 0:02:11 106,1 105,2 101,8 106,1 131,1 116,4 105,7 

0:03:00 0:02:01 106,1 103,9 102,3 107,2 131,1 118,2 102,4 

0:03:10 0:01:51 106,1 103 102,2 108,4 131,1 115,8 102,2 

0:03:20 0:01:41 106,2 106,2 105 107,8 131,1 117,8 105,8 



 

0:03:30 0:01:31 106,2 103,7 102,4 106,3 131,1 117,5 105,4 

0:03:40 0:01:21 106,3 104 101,8 106,4 131,1 116,1 106,1 

0:03:50 0:01:11 106,3 103,5 102 107,3 131,1 119,2 102,1 

0:04:00 0:01:01 106,4 111,5 103,4 117,3 131,1 129,8 103,6 

0:04:10 0:00:51 106,4 106,2 105,5 107,6 131,1 118 105,9 

0:04:20 0:00:41 106,4 102,6 102 103,4 131,1 113,5 102,3 

0:04:30 0:00:31 106,5 105,5 102,2 107,5 131,2 118,8 107,3 

0:04:40 0:00:21 106,5 102,8 102,4 105,3 131,2 113,5 102,4 

0:04:50 0:00:11 106,6 104 102,2 107,4 131,6 119,8 102,3 

0:05:00 0:00:01 106,6 106,8 105,9 107,9 131,6 117,4 107 
Tabulka  - Částečný výstup z přístroje Acoustilyzer AL1 

 

Na tomto grafu je znázorněn průběh maximálních a minimálních hodnot akustického 

tlaku. 

 

 

Graf  - Průběh maximálních a minimálních hodnot akustického tlaku 
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Příloha 2 – Tabulka hodnot v průběhu měření mikroklimatických 

podmínek a osvětlení 

V následující tabulce je uveden částečný výstup hodnot z přístroje Datalogger ALMEMO 

2690-8KL (interval po 4 minutách). Úplný výstup hodnot z přístroje (interval po 2 minutách) je 

v elektronické podobě na CD nosiči. 

 

ALMEMO RANGE: DIGI D260 DIGI DIGI DIGI DIGI DIGI 

2690-8 
COMMEN

T: 
    

Tempe

ratur 
Feuchte      

Taupun

kt   

Mischu

ng   

V5 LIM-MAX:               

  LIM-MIN:               

DATE: TIME: 
M00: 

°C 

M01: 

LX 

M02: 

°C 

M10: 

%H 

M12: 

ms 

M20: 

°C 

M30: 

gk 

  01.02.2011 11:54:55,00 18,57 471 20,8 24,8 0,112 -1,8 3,2 

01.02.2011 11:58:55,00 18,60 461 20,5 24,2 0,143 -2,1 3,2 

01.02.2011 12:02:55,00 18,94 457 20,7 24,5 0,000 -1,7 3,3 

01.02.2011 12:06:55,00 18,57 472 20,7 25,1 0,000 -1,7 3,3 

01.02.2011 12:10:55,00 18,71 236 20,3 25,0 0,090 -1,6 3,3 

01.02.2011 12:14:55,00 19,16 245 20,9 24,6 0,101 -1,5 3,3 

01.02.2011 12:18:55,00 19,09 469 20,7 23,8 0,156 -1,9 3,2 

01.02.2011 12:22:55,00 18,50 536 19,1 25,1 0,368 -1,7 3,3 

01.02.2011 12:26:55,00 18,27 595 19,1 25,6 0,508 -1,7 3,3 

01.02.2011 12:30:55,00 18,71 641 19,9 24,3 0,255 -2,0 3,2 

01.02.2011 12:34:55,00 18,82 624 19,9 24,9 0,382 -1,5 3,3 

01.02.2011 12:38:55,00 19,03 476 19,5 24,7 0,490 -1,5 3,3 

01.02.2011 12:42:55,00 18,64 581 19,5 24,9 0,375 -1,7 3,3 

01.02.2011 12:46:55,00 19,07 651 19,0 24,1 0,426 -1,8 3,2 

01.02.2011 12:50:55,00 18,70 652 20,4 24,5 0,217 -1,9 3,2 

01.02.2011 12:54:55,00 18,87 741 20,7 24,0 0,141 -2,0 3,2 

01.02.2011 12:58:55,00 19,32 615 21,6 24,2 0,184 -1,5 3,3 

01.02.2011 13:02:55,00 18,98 744 20,0 24,3 0,186 -1,8 3,3 

01.02.2011 13:06:55,00 19,87 756 21,2 23,2 0,249 -1,6 3,3 

01.02.2011 13:10:55,00 19,60 736 21,7 23,4 0,135 -1,7 3,3 

01.02.2011 13:14:55,00 20,32 765 22,4 22,8 0,154 -1,5 3,3 

01.02.2011 13:18:55,00 20,23 790 21,8 22,8 0,219 -1,5 3,3 

01.02.2011 13:22:55,00 20,28 1373 21,8 23,1 0,046 -1,3 3,4 

01.02.2011 13:26:55,00 20,57 1348 21,8 22,8 0,000 -1,3 3,4 

01.02.2011 13:30:55,00 19,91 1478 22,4 23,7 0,116 -1,3 3,4 

01.02.2011 13:34:55,00 19,98 1071 21,6 23,5 0,175 -1,4 3,3 

Tabulka  - Částečný výstup hodnot z přístroje Datalogger ALMEMO 2690-8KL 

 


