
Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

Návrh inovace ochrany zdraví ve vybraném 

průmyslovém provozu 

 

 

 

 

 

 

 

Student Jiří Harušinec 
Vedoucí Ing. Světla Fišerová, Ph.D. 
Studijní obor Technická bezpečnost osob a majetku 
Datum zadání bakalářské práce 30. 9. 2011 
Termín odevzdání bakalářské práce 20. 4. 2012 



8 
 



9 
 



10 
 



11 
 

Poděkování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vstřícnost, ochotu, odborné rady a vedení bych chtěl na tomto místě poděkovat vedoucí 

práce Ing. Světle Fišerové, Ph. D. Stejně tak bych rád za vstřícnost a ochotu při realizaci měření 

poděkoval mistru lisovny panu Janu Lackovi a dalším zaměstnancům firmy Miloslav Paňák a. s. 



12 
 

Anotace 

HARUŠINEC, J. Návrh inovace ochrany zdraví ve vybraném průmyslovém provozu. 

Bakalářská práce.Ostrava: VŠB-TUO, 2012, 34 s., 1 příloha.   

Práce se zabývá měřením hladiny hluku, které jsou vystaveni pracovníci obsluhující mlecí 

jednotku ve firmě Miloslav Paňák a.s. Obsahem práce jsou dále fyzikální hledisko hluku, technické 

a právní normy, informace o firmě, informace o měřeném zařízení, a návrh  inovace ochrany zdraví 

vzhledem k naměřeným hodnotám. 

Klíčová slova: Měření, hluk, ochrana zdraví. 

Annotation 

HARUŠINEC, J. Design innovation health in selected industrial plant. Bachelor thesis. 

Ostrava: VSB-TUO, 2012, 34 p., 1 suppl. 

Thesis deals with meassuring of level of noise, to which the tread mill workers are exposed 

in Miloslav Paňák company. The thesis also covers the physical basics of noise, technical and legal 

regulations, company informations, meassured device informations, and proposal of health 

protection regarding meassurment outcome. 
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1 Úvod 

Téměř žádný průmyslový provoz se neobejde bez řady faktorů. které negativním způsobem 

ovlivňují zdraví a duševní pohodu zaměstnanců.  Protože zdraví zaměstnanců by mělo být jednou 

z hlavních priorit zodpovědného zaměstnavatele, je nezbytné, aby měl stálé povědomí o úrovni 

zdraví nebezpečných faktorů. Pracovní prostředí by se tedy mohlo považovat za zrcadlo serióznosti 

zaměstnavatele. Samotní zaměstnanci ve správném pracovním prostředí jsou výkonnější a jejich 

psychický a zdravotní stav není vystaven velkému namáhání, a tak se zvyšuje doba, po kterou jsou 

schopni práce. 

Nedílnou součástí  faktorů ovlivňujících kvalitu pracovního prostředí je hluk. Prakticky 

každá lidská aktivita je doprovázena zvukem. Zvuk je prostředkem dorozumívání, orientace, 

odpočinku ve formě hudby, či upozorňování na různé formy nebezpečí. Hlukem se rozumí 

nepříjemně vysoká hladina zvuku. Organismus dokáže poškodit hluk jak nárazově, tak dlouhodobě. 

V pracovním provozu je objektem zájmu zejména prevence dlouhodobého poškození organismu.  

Existuje několik přístupů k  prevenci: opatření režimová, technická a technologická. 

Technologická opatření jsou relativně obtížná pro malou firmu jakou je Miloslav Paňák. Proto se ve 

své práci při navrhování inovace zaměřím na technická opatření. 
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2 Rešerše 

Pro účely základního seznámení s problematikou ochrany zdraví zaměstnanců jsou stěžejní tyto 

dokumenty: 

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

Stanoví zejména povinnosti, práva a postavení zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti 

ochrany zdraví zaměstnanců. 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy, ve znění pozdějších 

změn a doplnění 

Určuje povinnosti fizických a právnických osob v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

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 

Obecně stanoví způsob kategorizace prací, konkrétně stanoví parametry pro zařazení do 

kategorií pro jednotlivé rizikové faktory. 
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3 Základní pojmy 

Následuje seznam a vysvětlení základních obecných pojmů z oblasti bezpečnosti ochrany 

zdraví při práci. 

Veřejné  zdraví 

Zdravotní  stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem 

přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.[2][11]  

Ochrana a podpora veřejného zdraví  

Souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravýc  životníc a pracovních podmínek a 

zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti 

s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a 

dozoru nad  jejich  zachováním. Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou  obyvatelstvo 

nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, 

životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné 

riziko poškození zdraví.[11][2][11] 

Hodnocení  zdravotních  rizik  

Posouzení míry závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům životních a 

pracovních podmínek a způsobu života. Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní  

a kvantitativní odhad  rizika. Výsledek hodnocení zdravotního rizika je podkladem pro řízení 

zdravotních rizik, čímž se rozumí rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní rizika. Hodnocení 

rizik na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik 

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoví zvláštní právní předpisy.[2][11] 

Osobní ochranné pracovní prostředky  

Osobní ochranné prostředky, jejichž účelem je chránit zaměstnance před riziky spojenými 

s výkonem práce. Podle chráněné oblasti je lze dělit na ochranu hlavy, sluchu, očí a obličeje, 

dýchacích orgánů, rukou a paží, nohou, trupu a břicha a ochranu celého těla. Osobní ochranné 

pracovní prostředky musí odpovídat podmínkám na pracovišti a zároveň být přizpůsobeny 

fyzickým předpokladům zaměstnance. [2][3] 
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Pracoviště a pracovní prostředí 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána 

a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, hygieny a ochrany 

zdraví při práci, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům stanoveným pro 

pracovní prostředí a pracoviště.[2]  

Ohrožení veřejného zdraví 

Stav, při němž jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra 

zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně 

přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.[2]  

Kategorizace prací 

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

pro zdraví se práce zařazují do 4 kategorií. Zaměstnavatel kategorizaci provádí a návrh předkládá 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.[2]  

Zaměstnavatel 

Právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovně právním vztahu 

svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jednou z hlavích povinností 

zaměstnavatele je pečovat o vytváření pracovně právních vztahů v souladu se zákoníkem práce a 

ostatními právními předpisy a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem 

na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají možného výkonu práce.[1][12]  

Zaměstnanec 

Fyzická osoba, která v pracovně právním vztahu osobně vykonává pro zaměstnavatele práci, 

podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu plat, nebo odměnu, v pracovní době nebo 

jinak stanovené době, na pracovišti zaměstnavatele, na jeho náklady. Zaměstnancem může být 

fyzická osoba způsobilá mít v pracovně právních vztazích práva a povinnosti a tyto práva nabývat a 

povinnosti na sebe brát.[1][12]  



 

4 Fyzikální hledisko hluku

Zvuk lze definovat jako jakékoliv mechanické vln

v lidském uchu zvukový vjem. Zvuk se ší

typ prostředí zvuku umožňuje jiné parametry ší

ve vlnoplochách, které se v závislosti na 

většinou však nastane kombinace všech variant

 

Obrázek 

Částice prostředí, kterým zvukové vlny prochází, se tedy vychylují ze své rovnovážné 

polohy. V závislosti na orientaci kmitání 

příčné.[4][23] 

Podélné vlnění – částice prost

vyskytuje zejména u plynů

objemové stlačitelnosti.[4]

Příčné vlnění – částice prost

většinou souběžně s podélným, a to zejména u elastických materiál

18 

hledisko hluku 

Zvuk lze definovat jako jakékoliv mechanické vlnění, které ve svém d

lidském uchu zvukový vjem. Zvuk se šíří v prostředí plynném, kapalném, i pevném, ovšem každý 

ňuje jiné parametry šíření. V prostoru se zvuk od zdroje ší

závislosti na ,povrchu na který dopadnou, odrazí, pohltí nebo rozptýlí, 

tane kombinace všech variant (obr.1).[23]  

 

Obrázek 1: Dopad vlny na překážku[23] 

edí, kterým zvukové vlny prochází, se tedy vychylují ze své rovnovážné 

závislosti na orientaci kmitání částic vzhledem ke směru vln se vlně

částice prostředí kmitají ve směru vlnění. Podélné vln

vyskytuje zejména u plynů a kapalin, protože plyny a kapaliny jsou pružné pouze na úrovni 

[4][23] 

částice prostředí kmitají kolmo na směr vlnění. Příčné vln

podélným, a to zejména u elastických materiálů.  

ní, které ve svém důsledku vyvolá 

plynném, kapalném, i pevném, ovšem každý 

prostoru se zvuk od zdroje šíří všemi směry 

odrazí, pohltí nebo rozptýlí, 

edí, kterým zvukové vlny prochází, se tedy vychylují ze své rovnovážné 

ru vln se vlnění dělí na podélné a 

Podélné vlnění se samostatně 

 a kapalin, protože plyny a kapaliny jsou pružné pouze na úrovni 

ě říčné vlnění se vyskytuje 
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4.1 Fyzikální veličiny  

Zvuk, jakožto každý fyzikální jev, je charakterizován veličinami, které jsou kvantitativně měřitelné. 

4.1.1 Frekvence 

Frekvencí se rozumí počet kmitů, které vykoná částice prostředí za jednotku času, sekundu. 

Značkou frekvence je „f“, jednotkou Hertz (Hz). Z hlediska hodnoty frekvence se zvuk dělí na 

infrazvuk, slyšitelný zvuk a ultrazvuk. [4][23] 

Infrazvuk je vlnění o frekvenci nižší, než 16 Hz. Pro člověka je zvuk pod touto hranicí neslyšitelný. 

Hranice 50 Hz je relativní spodní hranicí rozsahu sluchu člověka, a tak se může individuálně měnit. 

Slyšitelný zvuk zabírá spektrum16 Hz až 20 kHz. V tomto spektru člověk slyší a dorozumívá se. 

Ultrazvuk je zvukové vlnění o frekvenci 20 kHz až 50 kHz.[4][15][23] 

4.1.2 Perioda 

Periodou se rozumí čas, který zabere trvání jednoho cyklu periodického děje. Značkou 

periody je „T“ a její základní jednotkou je sekunda(s).  Mezi periodou a frekvencí platí následující 

vztah: [4][23] 

= 1
 

Dále platí vztah mezi rychlostí šíření zvuku a vlnovou délkou: [4] 

=  

4.1.3 Vlnová délka 

Vzdálenost mezi dvěma body, jenž mají stejnou okamžitou amplitudu a jsou ve stejné fázi, 

se nazývá vlnová délka. Značí se „λ“ (lambda), a její jednotkou je metr (m). [4] 

 



 

Obrázek 

4.1.4 Rychlost šíření zvuku 

Zvuk se v různých prostředích ší

jednotkou je metr za sekundu (m/s). 

výpočet rychlosti v závislosti na teplot

kde t je teplota vzduchu ve stupních Celsia (°C)

 

4.1.5 Amplituda, Hladina akustického tlaku

Částice prostředí, kterým prochází vlna, je vychýlena ze své rovnovážné polohy. Maximální 

vzdálenost od rovnovážné polohy se 

Pro účely akustiky se amplitudou rozumí maximální rozdíl okamžité hodnoty tlaku v ur

od průměrného tlaku prostředí. Amplitud

se „Lp“ a její jednotkou je decib

tzv. práh slyšitelnosti. Hodnota prahu slyšitelnosti je rovna 20 

Hladinu  akustického tlaku je potř

hodnotu. [15] 

20 

 

Obrázek 2: Vlnová délka, amplituda[15] 

zných prostředích šíří různými rychlostmi. Rychlost zvuku m

jednotkou je metr za sekundu (m/s). Na rychlost má vliv zejména teplota

závislosti na teplotě prostředí je následující: [4] 

= 331,6 1 273,1 

kde t je teplota vzduchu ve stupních Celsia (°C) 

, Hladina akustického tlaku, Ekvivalentní hladina hluku

edí, kterým prochází vlna, je vychýlena ze své rovnovážné polohy. Maximální 

vzdálenost od rovnovážné polohy se nazývá amplituda. [15] 

iky se amplitudou rozumí maximální rozdíl okamžité hodnoty tlaku v ur

ředí. Amplitudě tedy odpovídá  veličina hladina akustického tlaku. Zna

bel (dB). Výchozím bodem pro hladinu akustického tlaku je 0 dB, 

Hodnota prahu slyšitelnosti je rovna 20 µPa a to př

Hladinu  akustického tlaku je potřeba vždy vztahovat k frekvenci, jinak nemá žádnou vypovídající 

Rychlost zvuku má značku „c“ a její 

teplota prostředí. Vztah pro 

, Ekvivalentní hladina hluku 

edí, kterým prochází vlna, je vychýlena ze své rovnovážné polohy. Maximální 

iky se amplitudou rozumí maximální rozdíl okamžité hodnoty tlaku v určitém bodě 

ina hladina akustického tlaku. Značí 

akustického tlaku je 0 dB, 

a to při frekvenci 1000 Hz. 

frekvenci, jinak nemá žádnou vypovídající 
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Obrázek 3: Hladiny akustického tlaku vzhledem ke kmitočtům. [15] 

 

Hladina akustického tlaku je dána následujícím vztahem:[23] 

= 20  

kde  

p je sledovaný akustický tlak [Pa] 

p0 je  referenční akustický tlak (20 µPa) [Pa] 

Stěžejní veličinou v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku je Ekvivalentní hladina 

hluku A LAeq. Odpovídá průměrné hladině akustického tlaku A. Její jednotkou je stejně jako u 

hladiny akustického tlaku decibel. Je dána následujícím vztahem: [23] 

= 10 log 1  10 ,  

kde T je doba, pro kterou se určuje hodnota ekvivalentní hladiny hluku A. Obvykle je to 

osmihodinová pracovní směna, do vztahu dosazována v podobě 480 minut. 
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5 Účinky hluku na lidský organismus 

Jak jsem již napsal výše, lidské ucho je schopno pochytit zvukové vlnění určitých 

parametrů, zejména výšku zvuku (frekvence) a hlasitost zvuku (akustický tlak/amplituda). Hranice 

slyšitelnosti jsou velmi závislé na věku člověka a jeho zdravotním stavu. Zatímco mladý a zdravý 

člověk je schopen rozpoznat zvuk o frekvenci 20 Hz, starší člověk s opotřebovaným sluchovým 

ústrojím takový zvuk nebude schopen zaznamenat. [27] 

 

Obrázek 4: Rozsah lidského sluchu[15] 
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Z obrázku vyplývá, ve které oblasti se nachází všechny člověkem slyšitelné vjemy. Pro 

účely ochrany sluchu je důležitá křivka hranice poškození sluchu. 

 

Obrázek 5: Oblasti zvukových podnětů[27] 

Lidský sluchový aparát se skládá z vnějšího, středního a vnitřního ucha. Zvukové vlny 

podnětu prochází zvukovodem, který je součástí vnějšího ucha, a následně rozkmitávají bubínek, 

jenž je na hranici vnějšího a středního ucha. Bubínek rozkmitává kůstky kladívko, kovadlinku a 

třmínek, a tyto kůstky následně převádí kmitání na blanku oválného okénka, které se nachází mezi 

středním a vnějším uchem. Tudy se zvukový vjem dostává do hlemýždě, tekutinou vyplněného 

orgánu, a zde drážděním vláskových buněk vzniká nervový vjem, odváděný do mozku.[27] 

5.1 Dělení účinků 

Účinky hluku dělíme na akutní a chronické, v závislosti na době a intenzitě expozice. 

Akutními účinky hluku rozumíme následky krátkodobého a intenzivního hluku. V rámci 

akutních účinků hovoříme zejména o akustickém a tlakovém traumatu. [2] 

• Akustické trauma – je následkem krátkodobého intenzivního účinku hluku. Obvykle jej 

doprovází pocit zahlušení, tlaku či bolesti v uších, a vjemy jako pískání či syčení. Trvání 

těchto jevů je individuální, od minut a hodin, až po měsíce a roky.[2] 
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• Barotrauma – vzniká jako následek expozice tlakové vlně vzniklé např. při výstřelu, 

výbuchu či silném tónu. Je doprovázeno proděravěním bubínku, poškozením kůstek ve 

středním uchu, krvácením, či poškozením vláskových buňěk v hlemýždi vnitřního ucha.[2] 

Chronické účinky jsou individuální exponovanému subjektu. Při počátečnímu vystavení 

konstantní hlukové zátěži vykazuje organismus předadaptační příznaky jako bolesti hlavy, 

nespavost, apod. Po adaptaci, která obvykle trvá několik týdnů, předadaptační příznaky mizí. 

Dalším vystavováním silnějšího hluku dochází k dlouhodobé únavě sluchového aparátu a jejímu 

přetížení. U člověka, jehož sluch je takto namáhám, dochází ke změně vnímání zvukových podnětů, 

zejména ke ztratě ostrosti sluchu. [2] 

 

6 Právní normy 

Pro ochranu zdraví zaměstnanců jsou stěžejní následující právní předpisy: 

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

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy, ve znění 
pozdějších změn a doplnění 

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

ve znění pozdějších změn a doplnění 

• 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 

Z hlediska ochrany zdraví před hlukem v pracovním prostředí plastikářského průmyslu 

uvádějí výše uvedené právní předpisy následující skutečnosti. 

Zákonník práce 

Část pátá obecně stanoví, jak předcházet ohrožení života a zdraví při práci. Zejména stanoví 

obecné povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců, spolupráci zaměstnavatelů za účelem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci zaměstnanců, použití osobních ochranných pracovních prostředků a 

spoluúčast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [12] 
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Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v šestém díle definuje hluk jako zvuk, 

který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický  limit stanoví prováděcí právní předpis. Dále 

stanoví podmínky, za jakých může provozovatel používat zařízení, které je zdrojem hluku, 

podmínky zařazení práce se zdrojem hluku do rizikových kategorií (III. a IV.), a způsob vypořádání 

se s takovou prací tak, aby minimalizoval zdravotní dopady na zaměstnance. [11] 

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

Právní předpis, který konkrétně stanoví hlukové limity. Pro regulérní osmihodinovou směnu 

je hygienický limit ustáleného a proměnného hluku vyjádřen ekvivalentní hladinou akustického 

tlaku A L Aeq(8h) = 85 dB, nebo expozicí zvuku A EA(8h) = 3640 Pa/2s [8] 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., 

Přesně stanoví kritéria, podle kterých jsou práce zařzovány do kategorií. Obecně jsou 

kategorie navrženy následovně: 

a. Práce zařazené do kategorie první jsou považovány za práce, u kterých není riziko 

působení nepříznivýych vlivů  na zdraví zaměstnance. 

b. Práce zařazené do kategorie druhé mají výjmečně vliv na zdraví člověka, ale mohou 

působit na citlivé jedince. U těchto prací nedochází k překročení hygienických limitů. 

c. Práce zařazené do kategorie třetí obvykle vystavují zaměstnance faktorům, jejichž 

hodnoty přesahují hygienický limit a expozice osob není spolehlivě snížena k limitu. Pro 

zajištení ochrany zdraví zaměstnanců je nutné použití ochranných pracovních pomůcek. 

d. Práce zařazené do kategorie čtvrté zahrnují práce, u kterých dochází k razantnímu 

překročení hygienických limitů a ochrana zdraví zaměstnance není zajištěna ani při 

použití ochranných opatření. [10] 

V příloze k tomuto zákonu jsou definovány podmínky pro zařazení prací do kategorií pro 

jednotlivé rizikové faktory pracovního prostředí. Hluková zátěž je kategorizována následovně: 

Do druhé kategorie jsou zařazeny práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni 

a) ustálenému nebo proměnnému hluku, který sestává během pracovní doby z dílčích 

expozic hluku, jejichž ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq, 8h je vyšší než 
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maximální přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou směnu zvláštním právním 

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

stanovenou pro osmihodinovou pracovní dobu, 

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

ustálenému nebo proměnnému hluku s podílem impulsního hluku, jehož ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A LAeq překračuje 85 dB, však nepřekračuje nejvyšší 

přípustnou hodnotu hluku LAeq, 8h, stanovenou zvláštním právním předpisem 7) pro 

osmihodinovou pracovní dobu, nebo  

c) impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku překračuje 130 

dB, ale nepřekračuje 140 dB.  

Do třetí kategorie jsou zařazeny práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni 

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

prokazatelným podílem impulsního hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku 

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

pracovní dobu o méně než 20 dB, 

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

140, ale nepřekračuje 150 dB. 

Do čtvrté kategorie jsou zařazeny práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni hluku, jehož 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq, 8h je vyšší než je uvedeno u třetí kategorie. [10] 

 

7 Technické normy 

V oblasti akustiky a ochrany zdraví před hlukem jsou důležité následující normy: 

ČSN 01 1600 Akustika - Terminologie. 

Tato norma definuje pojmy z oblasti akustiky, které se vztahují zejména na měření hluku, 

hluk ve stavebnicí a prostorovou akustiku. [5] 
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ČSN ISO 1999 Akustika - Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu 

vlivem hluku. 

Obsahem této normy jsou postupy určené ke stanovení zhoršení sluchu dospělé populace 

pod vlivem hluku. Tímto zhoršením je myšleno hlavně trvalé posunutí prahu slyšitelnosti. Hlukem 

se rozumí zvuk o kmitočtech do 10 kHz a mající ustálený, přerušovaný, kolísavý, nepravidelný 

nebo impulzní charakter. Pro akustické tlaky vyšší než 200 Pa, jenž se při referenční hodnotě 20 

µPa rovná 140 dB, je použití této normy považováno za analogický odhad hodnot vně intervalu 

použitím krajních nebo vnitřních hodnot intervalu, tzv. extrapolaci. Norma je rovněž použitelná pro 

zjištění úrovně rizika spojeného se zhoršujícím se stavem sluchu, jakožto následkem chronické 

expozice hluku v pracovním prostředí. [6] 

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

prostředí. 

Norma obsahuje popis provádění měření hladiny akustického tlaku. Součástí popisu měření 

je mimo jiné návod jak vybrat správné místo pro měření, jaké časové vzorkování a kmitočtová 

analýza a jsou potřebné, eventuelně jako zvláštní parametry zvuku se mají zohlednit. Smyslem 

normy je návod k posouzení expozice hluku tak, aby hodnoty odpovídaly skutečné každodenní 

expozici. Jako taková je norma určena zejména pro příslušné orgány, které zodpovídají za stanovení 

limitních hodnot hluku a kontrolu jejich dodržování, a eventuelně rozhodují o nutnosti opatření pro 

ochranu zdraví zaměstnanců a snížení hluku. [7] 

Pro účely měření jsou stanoveny následující parametry měřícího procesu: Snímací zařízení 

má být umístěno pokud možno v prostoru, ve kterém se za běžných okolností pohybuje hlava 

zaměstnance. Pokud takového umístění nelze dosáhnout ať už z důvodu nutnosti přítomnosti 

zaměstnance nebo jiného, snímací zařízení se umístí na vzdálenost 10 cm od zaměstnancova 

vnějšího ucha. [7] 
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8 Firma Miloslav Paňák 

V roce 1990, na základě svých zkušeností v plastikářské výrobě, založil Miloslav Paňák 

svou firmu ve Vrbně pod Pradědem (obr. 6), malém, ale na počet obyvatel (v r.2010 5647 obyvatel) 

vysoce průmyslovém městě v Jeseníkách, asi 15 km na sever od města Bruntál. Hlavním zaměřením 

firmy je výroba forem a výroba plastových výlisků. Stěžejními zásadami společnosti je neustálý 

vývoj a přísné dodržování kvality výrobků. Takto si firma získala renomé mezi svými zákazníky, 

kterými jsou zejména zástupci automobilového, elektrotechnického, nábytkářského, reklamního a 

spotřebního průmyslu. [24] 

 

Obrázek 6: Lokalita Vrbna pod Pradědem[22] 
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Obrázek 7: Letecký snímek areálu[22] 

Jak lze vidět na leteckém snímku areálu (obr. 7), komplex má 5 budov, z toho čtyři jsou 

propojeny a jedna budova stojí samostatně.  

Budova A je sídlo administrativního oddělení, sídlícího v prvním nadzemním podlaží. 

V prvním přízemním podlaží se nachází malá dílna, ve které jsou umístěny čtyři tlakové vstřikovací 

lisy a zde je také obvykle provozován mlýn, který je značným zdrojem hluku.  

Budova B je hlavní dílnou, ve které je provozováno celkem 11 strojů různých typů TVL, 

zejména značek Arburg a Engel, na kterých se střídají pracovníci v třísměnném provozu, a na 

plynulý chod dohlíží seřizovači, jejichž stanoviště se zde nachází. Na severní straně budovy jsou 

přechodně uskladňovány formy. Na jižní straně budovy jsou navíc instalovány dvě sušící pece, 

sloužící k přípravě granulované plastické hmoty pro zpracování.  
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Obrázek 8: Zařízení budovy B[24] 

 

 

Obrázek 9: Zařízení budovy B[24] 
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Budova C slouží jako skladiště vyrobených kusů, zálisků, a granulované plastické hmoty. V 

severním rohu budovy C se nachází vyvýšené stanoviště řídících pracovníků (mistr lisovny, 

technická kontrola, technolog, skladník, apod.), kteří mají skrz okno výhled na dění v budově B. Ve 

východním rohu budovy jsou usazeny čtyři sušící boxy válcovitého tvaru, jenž mají stejný účel jako 

sušící pece v budově B. Vedle výše zmíněných skladovaných položek je zde také uskladněn odpad 

ve formě vtoků a deformovaných výlisků, a tak se tento odpad v jednom z vedlejších koridorů mezi 

regály mele pomocí dalšího z pojízdných elektromotorových mlýnů o výkonu 2,2 kW. 

Budova D, mezisklad, je hlavním skladištěm forem. Mimo formy jsou tu skladovány 

vyrobené kusy a stejně jako v hlavním skladu v budově C, i zde je jedno ze stanovišť mletí vtoků a 

zmetkových kusů. V prvním nadzemním podlaží se nachází velká místnost, používaná hlavně pro 

hromadné školení zaměstnanců. 

Budova E je nástrojárna. Zde jsou vyráběny kovové díly, ze kterých jsou kompletovány 

formy. V případě nutnosti opravy formy je nástrojárna příslušným místem. Ve strojovém parku 

nástrojárny se nachází CNC stroje (obr. 10,11), elektroerozívní hloubičky, brusky, frézy, vrtačka a 

soustruh.[24]  

 

Obrázek 10: Zařízení budovy E[24] 
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Obrázek 11: Zařízení budovy E[24] 

9 Měřený stroj 

Mlýn, jenž je největším zdrojem hluku má recyklační charakter. V technologickém procesu 

vstřikování plastů vzniká odpad hlavně v podobě takzvaných vtoků.  Vtoky vznikají při každém 

cyklu vstřikování tavené hmoty do prostoru formy, která je chlazena, a tak dává okamžitě vzniknout 

pevnému tvaru výrobku. Vtok je tedy zbytek ochlazené hmoty, která tekla do formy. Dalším typem 

odpadu jsou tvarově deformované kusy. Vznikají většinou při rozjezdu nebo prostojích, a to 

zejména u forem, jejichž součástí není chladící systém který udržuje teplotu formy. Deformace 

mohou také vzniknout při špatném, zejména nedostatečným nastavení množství vstřikované hmoty. 

Oba tyto typy odpadu slouží k výrobě takzvaného „regenerátu“, směsi granulované hmoty od 

výrobce a rozdrcených vtoků a zmetků. K drcení kusů je použit mlýn. Podmínkou je ovšem 

relativní čistota mletých vtoků a zmetků.  

Měřený mlýn sestává z pohonné jednotky, kterou představuje elektromotor 3kW,ovládací 

jednotky, mlecí soustavy krytých rotujících nožů, (obr.13, obr. 14) násypky (obr. 12), sběrného 

kontejneru a pojízdného podpůrného rámu. Celkově mlýn zabírá prostor o délce 2,3 m, šířce 0,7 m a 

výšce 1,2 m.  Pracovní náplní obsluhy mlýnu je vkládat určené kusy do násypky a pomocí radlice je 

shrnovat k soustavě nožů. Když je sběrný kontejner naplněn, pracovník vypne mlýn a drť 
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z kontejneru sesype do pytle, který, když je plný, popíše a zaváže. Nedílnou součástí náplně práce je 

také čištění mlýnu, zejména při změně druhu mleté hmoty. 

 

Obrázek 12: Odkryté nože mlecí soustavy 

 

Obrázek 13: Ovládací jednotka 
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Obrázek 14: Násypka 

10 Měření 

Následující část pojednává o procesu měření a několika pojmech s měřením úzce spojených. 

Jak již bylo ukázáno v části předchozí, v areálu firmy Miloslav Paňák existují mnohé potencionální 

zdroje ohrožení zdraví pracovníků. Pro účely této práce jsem provedl screeningová měření, na 

jejichž základě se největším zdrojem ohrožení zdraví jeví mlýn určený k mletí hmoty. 

10.1 Měřící zařízení 

Pro účely měření mi byl ze školní laboratoře BOZP zapůjčen přístroj Acoustylizer AL1 

výrobce Nti Audio AG. S tímto přístrojem jsem se seznámil a jeho ovládání si osvojil na cvičném 

měření v laboratoři BOZP. K samotnému přístroji patří řada doplňků, zejména externí mikrofon, 

sada baterií, kabel propojení přístroje s počítačem, CD obsahující příslušný software a plastový 

kufřík vyplněný tvarovanou pěnou, která chrání obsah kufříku proti otřesům. 
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Obrázek 15: Obsah kufříku 

Samotný přístroj je napájen třemi alkalickými AA bateriemi, je osazen podsvíceným LCD 

displejem o rozlišení 64x100 pixelů a celková váha činí 300 g. Mimo integrovaného mikrofonu 

(obr. 16, písmeno A) také obsahuje vstup pro externí mikrofon MiniSPL (D), vstup pro sluchátka 

(B) a vstup pro externí mikrofon M2010 (C). Přístroj je vybaven zvukovým filtrem typu A.[25]  

 

Obrázek 16: Horní strana přístroje 
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Protože lidský sluch reaguje na různé frekvence odlišně, jsou moderní zvukoměry vybaveny 

tzv. „váhovými filtry“. Pro účely měření zátěže hlukem jsou používány váhové filtry typu A, jenž se 

nejvíce blíží parametrům lidského sluchu. Ostatní typy váhových filtrů mají velmi specifické 

využití. [4] 

 

Obrázek 17: Upravující charakteristicky jednotlivých typů váhových filtrů[4][4] 

Mezi parametry jenž je přistroj schopen vyhodnotit patří zejména  

aktuální hodnota (SPL),  

• ekvivalentní hodnota akustického tlaku (LAeq), 

• minimální hodnota akustického tlaku (LAmin),  

• maximální hodnot a akustického tlaku(LAmax),   

• hodnota špičkového akustického tlaku (LCPeak).  

Všechny tyto hodnoty jsou měřeny v decibelech (dB). 
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10.2 Postup měření 

Při plánování postupu měření jsem vycházel ze schopností a omezení přístroje Acoustylizer 

AL1, o nichž jsem získal povědomí během přípravných měření. Protože má přístroj omezenou 

paměť, bylo vhodné nastavit správné parametry měřených časových úseků. Dobu měření jsem tak 

stanovil na čas dvou minut, s krokem zaznamenávání deset vteřin. Tímto nastavením jsem zajistil, 

že se kapacita paměti přístroje nezaplní před ukončením měření.   

Dalším omezením přístroje je nemožnost prohlížet již uložená data měření. Tento problém 

společně s problémem omezené paměťové kapacity lze vyřešit okamžitým přenášením dat 

prostřednictvím přiloženého kabelu do notebooku. Protože ale přístroj umožňuje prohlížet  

systematicky generovaná jména měření, tento problém jsem vyřešil zaznamenáváním jmen do 

předem připravené tabulky. 

Samotné měření probíhalo následovně: Do přístroje a do mikrofonu jsem vložil příslušný 

počet baterií. Zapojil jsem mikrofon do přístroje a tento jsem zapnul. Před spuštěním měření jsem 

se ujistil o stavu paměti a správných parametrech měření. Při výběru položky „MEM“, která je 

součástí spuštění měření, jsem si opsal systematicky vygenerované jméno nadcházejícího měření a 

zapsal jsem jej do připravené tabulky. Samotné měření jsem pak spustil volbou položky RESET 

LEQ+CO v podmenu LOGGING. Tímto byl spuštěn odpočet přednastavených dvou minut, po které 

jsem držel přístroj ve vzdálenosti max. 30 cm od vstupu zvukovodu obsluhy mlýnu. 

10.3 Naměřené hodnoty 

Všechna měření probíhala za teploty 23°C a tlaku 973 mBar. Jak již bylo uvedeno výše, 

práce obsluhy mlýnu lze z hlediska hlukové zátěže rozdělit na nakládání odpadu do mlýnu, kdy 

mlýn jede naprázdno, samotné mletí a nakonec  vysypávání kontejneru společně s ukládáním drtě 

do pytlů a čištěním mlýnu, kdy je mlýn vypnutý, a zdrojem hluku jsou okolní stroje. Na 

následujících grafech jsou znázorněny kmitočtové analýzy jednotlivých úkonů. 
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Kmitočtová analýza činnosti mletí hmoty. Tato činnost zabírá z celkové pracovní doby 

v průměru 280 minut. 

 

Graf 1: Kmitočtová analýza činnosti mletí hmoty 

Z grafu vyplývá, že nejvyšší hodnoty přesahují hranici 100 dB v oblasti kmitočtů 1250 až 

5000, přičemž nejvyšší hladinu akustického tlaku vykazuje hluk o frekvenci 2000 Hz.  

Kmitočtová analýza činnosti nakládání odpadu. Z celkové pracovní doby tato činnost zabírá 

v průměru asi 140 minut. 

 

Graf 2: Kmitočtová analýza činnosti nakládání hmoty 

Z grafu vyplývá, že nejvyšší hladinu akustického hluku vykazuje zvuk kolem frekvence 630 Hz.  

0

20

40

60

80

100

120

H
la

di
na

 a
ku

st
ic

ké
ho

 t
la

ku
 

(d
B

)

Frekvence (Hz)

LEQ

Lmin

Lmax

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H
la

di
na

 a
ku

st
ic

ké
ho

 t
la

ku
 

(d
B

)

Frekvence (Hz)

LEQ

Lmin

Lmax



39 
 

Kmitočtová analýza činností vysypávání kontejneru společně s ukládáním drtě do pytlů a 

čištěním mlýnu. Pro tento případ je do frekvenční analýzy zahrnuta také pauza strávená v dílně. 

Tento údaj je však relativní konkrétnímu pracovníkovi. 

 

Graf 3: Kmitočtová analýza ostatních činností během vypnutého mlýnu 

Z grafu vyplývá, že nejvyšší maximální hodnotu akustického tlaku se vykazuje zvuk o 

frekvenci 200 Hz, zatímco nejvyšší ekvivalentní hodnotu  vykazuje zvuk o frekvenci 500 Hz. 

Shrnutím výše uvedených údajů získáme jednoduchou tabulku: 

Tabulka 1: Shrnutí údajů 

Činnost 
Doba trvání 

(min) 
LAeq (dB) 

Mletí 280 103 
Nakládání 140 94,2 
Čištění, vysypávání, skladování, pauza 60 75 

 

10.4 Nejistota měření 

Z důvodu nepokrytí celé pracovní doby měřením je nutné stanovit nejistotu měření. Měřící 

sestava přístroje Acustylizer AL1 spatří do třídy přesnosti 2, a tak se jedná o tzv. technické měření. 

Podle normy ČSN ISO 9612 je nejistota třídy přesnosti 2 3 dB. [7]  
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10.5 Vyhodnocení měřených hodnot 

Celkovou expozici za osmihodinovou směnu lze získat dosazením do následujícího vztahu:[7] 

L ,  = 10log 1
480 T 10 ,  

T součet dílčích intervalů  Ti 

LAeq ekvivalentní hodnota akustického tlaku 

n počet dílčích intervalů 

 

Dosazením naměřených hodnot do vzorce získáme ekvivalentní hodnotu akustického tlaku, 

která je směrodatným údajem pro účel kategorizace práce. 

L ,  = 10log 1
480 (280 ∙ 10 , ∙ + 140 ∙ 10 , ∙ , + 60 ∙ 10 , ∙ ) 

L , , = 100.937 ± 3 dB 

Podle výše uvedených právních norem je taková práce zařazena do kategorie 3, protože leží 

mezi hodnotami LAeq, 8h = 85 dB a LAeq, 8h = 105 dB. 

11 Nápravná opatření 

Protože byla práce na mlýnu zařazena do třetí kategorie, podle právních norem je nutné 

použití osobních ochranných pracovních pomůcek. Mimo chrániče sluchu by bylo vhodné používat 

i chrániče rukou a obličeje, doplněné vhodným pracovním oděvem. 

11.1 Možnosti ochrany sluchu 

Obecně je lze rozdělit na pasivní a nepasivní. Pasivní chrániče obvykle fungují na principu 

pohlcování nebo odrážení zvuku. Neobsahují žádný zvláštní mechanismus a jejich efektivita se 

zvyšuje se stoupajícím kmitočtem zvuku. Naproti tomu nepasivní chrániče obsahují zvláštní 

mechanismy v podobě mechanických či elektronických zařízení. [14] 
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Z konstrukčního hlediska můžeme pasivní chrániče dělit následovně: 

• Mušlové chrániče sluchu – sestávají ze dvou mušlí, které úplně zakrývají uši, a tyto mušle jsou 

obvykle spojeny předepnutým páskem z kovu či plastu, tzv. náhlavním obloukem. Tento může 

být umístěn také v zátylku, či pod bradou. Mušle mohou také být součástí ochranné přilby. 

Náušníky mušlí jsou zpravidla lemovány dosedacími polštářky. 

• Akustické přilby – kryjí hlavu včetně krku a brady. Jejich úkolem je omezení vedení 

akustického vlnění do vnitřního ucha. 

• Zátkové chrániče sluchu – utěsňují zvukovod vložením do něj či přes něj. Pracují na principu 

roztáhnutí ve zvukovodu, čímž jej utěsní. Podle provedení mohou být propojeny šňůrkou, 

páskou, či spojovacím obloukem. Existují v provedení k jednorázovému i opakovanému použití. 

Již použité jednorázové zátkové chrániče sluchu ztrácí při opakovaném použití efektivitu ve 

formě požadovaného tlumení hluku. Nejčastěji sou vyráběny ze stlačitelných polymerových 

pěnových materiálů, nebo silikonu, gumy, vosku, či vaty.  

Zvláštní podskupinou zátkových chráničů sluchu jsou individuálně tvarovatelné chrániče. Jsou 

tvarovány podle individuálního profilu ucha zaměstnavatele a mohou vyplňovat nejen 

zvukovod, ale i ušní boltec, čímž zajistí relativní komfort. [14] 

Podobně jako pasivní chrániče sluchu, i nepasivní chrániče zahrnují několik podskupin: 

• Chrániče sluchu s hladinovou závislostí – základní myšlenka je ochránit uživatele proti 

impulsnímu hluku. Toho je dosaženo buďto použitím systému mikrofonu a reproduktoru, které 

hluk filtrují, anebo použitím akustického filtru vestavěného do chrániče. Taková opatření 

mohou uživatele chránit nejen proti impulsnímu hluku, ale i proti jinému druhu hluku, proti 

kterému lze filtry nastavit. 

• Chrániče sluchu s plochou frekvenční charakteristikou – mají široký záběr frekvence, proti 

které chrání a tak je jejich utlumovací účinek relativně rozsáhlý. 
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• Chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku – Mušlové nebo zátkové chrániče sluchu, a to i 

chrániče sluchu vyrobené na míru, s vystavěným elektronickým systémem na potlačení hluku. 

Jsou zvláště účinné v nízkých kmitočtech. 

• Chrániče sluchu s komunikačním zařízením – Mušlové nebo zátkové chrániče, vybavené 

komunikačními prostředky pro příjem informací či výstražných signálů a současně zajišťující 

požadovaný útlum hluku. Bývají doplňovány systémem k omezení hladiny hluku. [14] 

11.2 Navrhnuté opatření 

Přestože je hluk zdrojem největšího rizika, s obsluhou mlýnu jsou také spojené další 

nebezpečné jevy, zejména možnost zranění odlétávajícími kusy drtě. Proto, kromě OOPP určených 

k ochraně sluchu navrhuji pořízení dalších k tomuto účelu určených ochranných pracovních 

prostředků. 

11.2.1 Ochrana proti hluku 

Ochranná sluchátka Peltor OPTIME III 411GQ  

Kvalitní sluchátka od věhlasného výrobce pomůcek k ochraně sluchu Peltor. Efektivita 

těchto sluchátek spočívá v použití tzv. dvojitého pouzdra, které snižuje rezonanci sluchátek. 

Výsledkem je velice kvalitní ochrana sluchu. Celková váha těchto chráničů činí 285 g. Cena: 756,- 

[13] 

Pro účely ochrany sluchu při drcení hmoty jsou tyto sluchátka dostačující. Z dříve 

uvedených grafů vyplynulo, že nejvyšší hladiny hluku vykazují zvuky o frekvencích v intervalu od 

400 Hz do 8000 Hz. Nejvyšší hodnoty, téměř 100 dB dosahuje zvuk o frekvenci 2000 Hz. Použitím 

těchto sluchátek tedy dojde ke snížení asi o třetinu. Oproti zátkové variantě ztrácí mírně sluchátka 

na utlumovacím efektu při ochraně proti zvuku o vyšších frekvencích. 

Tabulka 2: Útlumové charakteristiky[13] 

Frekvence 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Průměrný útlum 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6 

Směrodatná odchylka 2,1 2,6 2 2,1 1,5 4,5 2,6 
Předpokládaná ochrana 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43 40 
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Obrázek 18: Sluchátka Peltor OPTIME III 411GQ[13] 
 

Zátky E.A.R. classic 

Jednorázové zátkové chrániče sluchu vyrobené z PVC pěny s tvarovou pamětí. Ta umožňuje 

snadné přilnutí ke stěně zvukovodu. Jsou omyvatelné a pohodlné. Cena za pár: 3,- [20] 

Tyto chrániče sluchu pokrývají efektivně celkové spektrum frekvencí, nicméně lehce ztrácí 

efektivitu při nejhlasitější frekvenci 2000 Hz. Tento nikterak závažný nedostatek je vybalancován 

oproti sluchátkům vyšší efektivitou útlumu na vyšších frekvencích.[13] 

Tabulka 3: Útlumové charakteristiky zátek E.A.R classic [20] 

Frekvence 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Průměrný útlum 30,8 36,1 39,2 39,5 35,8 42,1 46,1 
Směrodatná odchylka 6,5 6,7 4,7 3,9 4,9 3,1 3,3 

Předpokládaná ochrana 24,3 29,4 34,5 35,6 30,9 39 42,8 
 

 

Obrázek 19: Zátky E.A.R classic [20] 



44 
 

11.2.2 Ostatní ochrana 

Přestože je na násypce mlýnu závěs, který brání odlétávání drtě, jeho účinnost není stoprocentní, a 
tak považuji za vhodné použití dalších OOPP. 

Štít Š-P 28 střední 

Z výše uvedeného důvodu doporučuji použití ochranného štítu  Š-P 28. Sestává z náhlavního 

kříže a samotného plexisklového štítu o rozměrech 220x290 mm a tloušťce 2 mm. [19] 

 

Obrázek 20:Štít Š-P 28[19] 

Z důvodu možnosti odlétávající drtě rovněž doporučuji zakoupení vhodného pracovního 

oděvu. Navrhuji Pracovní kombinézu DESMAN, vyrobenou z polyesteru a bavlny. [17] 

 

Obrázek 21: Pracovní Kombinéza DESMAN[17] 
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Protože je součástí pracovní náplně obsluhy mlýnu nakládat vtoky, které mohou mít ostré 

části, navrhuji zakoupení rukavic proti pořezu GADWALL CEII. Tyto pětiprsté bezešvé ochranné 

rukavice vyrobené z kevlaru jsou určeny k manipulaci s materiály, u kterých hrozí pořezání.[18]  

 

Obrázek 22: Ochranné rukavice GADWALL CEII[18] 

Pro shrnutí uvádím tabulku s cenami jednotlivých ochranných prostředků. 

Tabulka 4: Souhrn, přehled cen 

 Cena (Kč) 

Ochranná sluchátka Peltor OPTIME III 411GQ 756,- 

Zátky E.A.R. classic 3,- 

Štít Š-P 28 střední 157,- 

Pracovní Kombinéza DESMAN 440,- 

Ochranné rukavice GADWALL CEII 90,- 
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12 Závěr 

Ve své práci jsem se zabýval posouzením nebezpečných faktorů v pracovním prostředí 

firmy Miloslav Paňák. Po prozkoumání pracovních procesů jsem usoudil, že nejvíce nebezpečným 

faktorem je nadměrný hluk. Hluk tak bylo třeba rozebrat po fyzikální stránce tak, aby fyzikální 

veličiny s ním spojené měly logickou návaznost na limity uvedené v právních a technických 

normách.  

Nedílnou součástí práce byla praktická měření realizovaná pomocí ze školní laboratoře 

BOZP vypůjčeného měřícího přístroje Acustylizer AL1. S jeho funkcemi jsem se seznámil na 

cvičných měřeních. Přesto se při měřeních v provozu vyskytly nesrovnalosti, které mě přiměly 

k improvizaci a následně úspěšnému dokončení měření. Samotná měření probíhala podle 

očekávání, a to hlavně díky domluvě s vedením firm. Data, která jsem tak získal, jsem využil a na 

jejich základě jsem navrhnul opatření, která jsou snadno realizovatelná. 

Celý proces považuji za důležitou ukázku potenciální budoucí činnosti, a tím pádem mi  

ukázal důležitost jednotlivých součástí procesu, zejména praktických měření v laboratořích BOZP.  

Zkušeností, které jsem během celého procesu získal, si velice vážím a doufám, že je zužitkuji 

v další činnosti.  
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Seznam zkratek 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CD – compact disc 

CNC – computer numeric control 

dB – decibel 

LCD – liquid crystal display 

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 

TVL - tlakový vstřikovací lis 
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Příloha 

Následuje názorná ukázka naměřených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku a 

frekvenčních analýz pro každou z výše uvedených činností. Pro účely tohoto náhledu jsou některé 

části tabulek vypuštěny. Kompletní tabulky jsou přiloženy na CD. 

 

Nakládání hmoty 

File   A931_LOGSPL   

SPL_RTA_full_band 
 

  

Timer mode 
 

single 

Timer set 
 

0,00 

Time weight 
 

slow 

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 

0:00:10 0:01:50 101,60 101,60 85,70 107,30 125,80 125,80 99,00 

0:00:20 0:01:40 102,00 102,40 98,50 107,10 125,30 129,30 99,40 

0:00:30 0:01:30 103,00 104,40 99,20 109,20 129,30 128,80 100,30 

0:00:40 0:01:20 103,00 103,10 99,60 107,50 129,30 125,90 102,20 

0:00:50 0:01:10 103,00 103,10 100,50 107,20 129,30 124,50 107,10 

0:01:00 0:01:00 103,20 103,90 100,60 109,00 129,30 125,80 103,70 

0:01:10 0:00:50 103,10 102,40 101,60 104,00 129,30 128,90 102,00 

0:01:20 0:00:40 103,40 104,90 101,60 109,30 129,30 128,30 108,80 

0:01:30 0:00:30 103,40 104,20 100,60 108,80 129,30 125,60 105,60 

0:01:40 0:00:20 103,40 103,00 99,70 108,40 129,30 126,10 110,30 

0:01:50 0:00:10 103,20 100,40 99,30 105,30 129,30 118,40 104,30 

0:02:00 0:00:00 103,00 98,50 97,50 105,80 129,30 119,40 103,00 

 

File   A929_SPL_RTA  

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 
 

slow 

Range 
 

60 dB - 140 dB 

Mic sensitivity   18.78 mV/Pa 

 

  



53 
 

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

full_A-WTD 93,60 96,00 91,80 94,40 

20,00 57,80 56,20 54,80 56,60 

25,00 57,70 56,20 54,90 56,30 

31,50 57,80 56,40 54,90 56,60 

40,00 57,70 56,20 54,90 56,50 

50,00 57,70 57,20 56,20 57,40 

63,00 57,60 56,10 55,70 57,60 

80,00 57,70 56,70 56,10 57,60 

100,00 57,80 57,50 57,00 57,70 

125,00 60,70 60,90 59,20 62,20 

160,00 62,00 62,10 60,60 63,30 

200,00 68,30 69,20 67,40 70,20 

250,00 76,90 77,10 76,20 79,50 

315,00 79,60 81,30 77,40 80,40 

400,00 83,20 88,50 81,00 84,50 

500,00 84,60 89,80 81,90 85,80 

630,00 87,30 89,30 84,40 88,50 

800,00 86,00 86,40 82,80 87,20 

1000,00 84,20 85,50 82,80 84,70 

1250,00 83,70 84,40 81,90 84,70 

1600,00 79,20 79,60 78,20 80,20 

2000,00 78,40 79,10 77,10 79,70 

2500,00 75,10 76,00 74,40 76,10 

3150,00 72,40 72,80 71,50 73,80 

4000,00 69,70 69,50 68,90 72,00 

5000,00 68,00 68,50 66,60 70,90 

6300,00 64,10 64,80 62,80 68,20 

8000,00 60,50 60,10 59,30 65,10 

10000,00 58,70 58,40 58,10 62,80 

12500,00 58,00 57,80 57,80 61,60 

16000,00 57,80 57,80 57,70 58,50 

20000,00 57,80 57,80 57,70 57,80 
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Mletí hmoty 

File   A931_LOGSPL   

SPL_RTA_full_band 
 

  

Timer mode 
 

single 

Timer set 
 

0,00 

Time weight 
 

slow 

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 

0:00:10 0:01:50 101,60 101,60 85,70 107,30 125,80 125,80 99,00 

0:00:20 0:01:40 102,00 102,40 98,50 107,10 125,30 129,30 99,40 

0:00:30 0:01:30 103,00 104,40 99,20 109,20 129,30 128,80 100,30 

0:00:40 0:01:20 103,00 103,10 99,60 107,50 129,30 125,90 102,20 

0:00:50 0:01:10 103,00 103,10 100,50 107,20 129,30 124,50 107,10 

0:01:00 0:01:00 103,20 103,90 100,60 109,00 129,30 125,80 103,70 

0:01:10 0:00:50 103,10 102,40 101,60 104,00 129,30 128,90 102,00 

0:01:20 0:00:40 103,40 104,90 101,60 109,30 129,30 128,30 108,80 

0:01:30 0:00:30 103,40 104,20 100,60 108,80 129,30 125,60 105,60 

0:01:40 0:00:20 103,40 103,00 99,70 108,40 129,30 126,10 110,30 

0:01:50 0:00:10 103,20 100,40 99,30 105,30 129,30 118,40 104,30 

0:02:00 0:00:00 103,00 98,50 97,50 105,80 129,30 119,40 103,00 

 

File   A933_SPL_RTA  

SPL_RTA_third_octave 
 

  

Timer mode 
 

single 

Timer set 
 

0,00 

Timer act 
 

0,00 

RTA filter 
 

A-Weighting acc. IEC 61672 

Time weight 
 

slow 

Range 
 

60 dB - 140 dB 

Mic sensitivity   18.78 mV/Pa 
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Band[Hz] LEQ[dB] SPL[dB] MIN[dB] MAX[dB] 

full_A-WTD 106,60 104,20 99,20 112,80 

20,00 57,70 55,30 53,10 56,50 

25,00 57,70 55,70 54,90 56,20 

31,50 57,80 54,90 54,90 56,50 

40,00 57,80 55,60 55,10 56,50 

50,00 57,70 56,90 56,20 57,20 

63,00 57,60 56,40 55,70 57,50 

80,00 57,80 56,60 55,80 57,90 

100,00 59,30 57,80 57,50 64,60 

125,00 67,10 68,60 60,40 70,40 

160,00 64,10 63,00 59,40 71,70 

200,00 73,10 69,60 67,40 80,60 

250,00 77,30 73,10 71,80 84,10 

315,00 79,60 80,10 72,70 85,90 

400,00 86,70 83,40 78,90 95,40 

500,00 93,20 90,70 82,50 98,00 

630,00 92,30 91,90 84,00 97,20 

800,00 93,80 90,40 85,70 98,90 

1000,00 96,70 95,20 87,70 101,40 

1250,00 96,80 95,60 88,50 104,60 

1600,00 96,40 95,40 87,50 103,50 

2000,00 99,00 96,30 92,30 105,40 

2500,00 96,60 93,40 88,20 104,10 

3150,00 95,70 91,80 87,60 102,90 

4000,00 95,30 91,00 88,20 102,60 

5000,00 94,40 90,90 88,10 100,30 

6300,00 92,30 89,50 86,80 98,20 

8000,00 88,90 86,00 84,10 94,20 

10000,00 85,80 83,30 81,80 90,30 

12500,00 81,50 78,90 77,80 85,50 

16000,00 73,50 70,60 70,10 77,40 

20000,00 61,20 59,60 59,20 64,10 
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Čištění stroje, balení drtě. 

File   A923_LOGSPL  

SPL_RTA_full_band 
 

  

Timer mode 
 

single 

Timer set 
 

0,00 

Time weight 
 

slow 

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 

0:00:10 0:01:50 75,10 75,10 73,00 77,40 94,80 94,80 74,40 

0:00:20 0:01:40 74,70 74,30 73,10 75,40 94,80 93,20 73,90 

0:00:30 0:01:30 75,40 76,60 73,90 79,60 101,20 101,20 76,40 

0:00:40 0:01:20 75,40 75,40 74,50 76,40 101,20 94,90 75,90 

0:00:50 0:01:10 75,20 74,20 73,00 76,00 101,20 94,20 74,30 

0:01:00 0:01:00 75,10 74,60 73,50 76,80 101,20 95,40 73,60 

0:01:10 0:00:50 75,10 75,00 73,60 76,50 101,20 95,40 74,70 

0:01:20 0:00:40 75,30 76,50 74,50 79,00 101,20 100,90 77,90 

0:01:30 0:00:30 75,40 76,40 75,60 77,90 101,20 97,50 76,50 

0:01:40 0:00:20 75,50 76,00 75,10 77,90 101,20 96,60 77,90 

0:01:50 0:00:10 75,50 75,00 73,90 77,90 101,20 95,10 75,40 

0:02:00 0:00:00 75,50 76,30 73,90 79,80 104,80 104,80 76,20 

 

File   A924_SPL_RTA  

SPL_RTA_third_octave 
 

  

Timer mode 
 

single 

Timer set 
 

0,00 

Timer act 
 

0,00 

RTA filter 
 

A-Weighting acc. IEC 61672 

Time weight 
 

slow 

Range 
 

60 dB - 140 dB 

Mic sensitivity   18.78 mV/Pa 
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Band[Hz] LEQ[dB] SPL[dB] MIN[dB] MAX[dB] 

full_A-WTD 75,50 74,40 73,00 79,80 

20,00 57,60 55,30 52,50 56,40 

25,00 57,70 55,70 54,80 56,50 

31,50 57,80 56,50 54,80 56,50 

40,00 57,80 56,40 55,30 56,50 

50,00 57,70 56,40 56,20 57,40 

63,00 57,60 56,40 55,70 57,60 

80,00 57,70 57,00 55,90 57,40 

100,00 57,80 57,60 57,00 58,10 

125,00 57,90 57,40 56,10 60,20 

160,00 58,30 57,70 57,40 61,80 

200,00 64,00 62,30 59,90 73,60 

250,00 64,60 65,30 60,10 69,00 

315,00 63,60 61,90 60,70 67,10 

400,00 65,40 64,90 62,00 69,00 

500,00 67,80 65,50 64,70 71,50 

630,00 66,40 64,10 63,10 72,50 

800,00 64,90 64,20 62,10 71,50 

1000,00 64,90 64,10 61,90 71,50 

1250,00 64,80 64,20 61,90 70,80 

1600,00 64,60 63,80 61,30 70,70 

2000,00 62,80 62,60 60,30 69,50 

2500,00 63,40 62,30 61,10 66,50 

3150,00 61,80 62,10 59,50 65,00 

4000,00 60,60 60,20 58,60 65,70 

5000,00 59,40 59,40 58,00 62,20 

6300,00 58,70 58,70 57,80 61,80 

8000,00 57,90 57,80 57,70 58,60 

10000,00 57,80 57,80 57,70 58,10 

12500,00 57,80 57,80 57,70 57,80 

16000,00 57,80 57,80 57,70 57,80 

20000,00 57,80 57,80 57,70 57,80 

 


