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Anotace 

 

STEHLÍKOVÁ, M. Objektivizace hodnocení zdravotních rizik práce při obrábění 

kovů. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - TUO, 2013, 46 s., 7 příloh. 

 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením zdravotních rizik vznikajících při obrábění 

kovů ve společnosti Sohag a. s., která se specializuje na soustruţení a frézování. Teoretická 

část se zabývá základními pojmy, právními předpisy a hygienickými limity, jeţ se vztahují 

k dané problematice. V praktické části je charakterizována společnost, činnosti pracovníků a 

jejich výrobní prostory, kde byla prováděna měření. Vyhodnocená měření byla srovnávána 

s hygienickými limity a zařazována do příslušných kategorií. Na základě tohoto vyhodnocení 

byla navrţena zlepšení na ochranu zdraví zaměstnanců. 

Klíčová slova: kovoobráběcí stroje, hluk, soustruh, frézka, ochrana zdraví 

 

 

 

STEHLÍKOVÁ, M. Objectivization of occupational health risks assessment at 

machining of metals. Bachelor thesis, Ostrava: VŠB - TUO, 2013, 46 p., 7 suppl. 

 

The bachelor thesis deals with the appraisal of the health risks which evolve when 

metal working in the joint - stock company Sohag, that specializes in lathe - turning and 

milling. The theoretical part concerns with basic expressions, legal directives and hygienical 

limits which refer to this area. The practical part describes the company, the employees’ 

activities and their production space, where the measuring was carried out. The evaluated 

measuring was compared with hygienical limits and put into relevant categories. According to 

this evaluation improvements in emploees’ health protection were proposed. 

The key words: metal machine tools, noise, lathe, milling machine, health protection 
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Úvod 

V ţebříčku hodnot kaţdého zaměstnavatele by měla být ochrana zdraví zaměstnanců 

umístěna na prvním místě. Základní povinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci jsou zakotveny jiţ v samotném zákoníku práce. 

Jednotlivé pracovní procesy přináší různá rizika. Ty je nutné neustále vyhledávat, 

hodnotit a především přijímat opatření k jejich odstranění, popřípadě je sníţit na přijatelnou 

úroveň. Výjimkou není ani proces obrábění kovů ve společnosti Sohag a. s. Pro proces 

frézování a soustruţení kovů je nejvíce dominantní rizikový faktor hluk.  

Zvuk vzniká prakticky při jakékoliv lidské činnosti. Zvuky kolem nás povaţujeme za 

přirozenou a důleţitou součást našeho ţivota. Tvoří základ řeči, příjmu informací a mohou 

přinášet i příjemné záţitky. Dojde- li k překročení určité hranice, která nám jiţ není příjemná, 

hovoříme o hluku.  Obecně je známo, ţe lidský organismus má schopnost regenerace.  Jsme-li 

však dlouhodobě exponováni nadměrnému hluku, hrozí riziko poškození zdraví. Proto je 

nutné tyto osoby před nadměrných hlukem chránit. Způsob, jakým se bude exponovaná osoba 

chráněna, závisí na konkrétní situaci.  

Vţdy je nutné, abychom věnovali pozornost všem rizikovým faktorům na pracovišti a 

vytvářeli tak zdravé pracovní prostředí. Spokojený pracovník je výkonnější a zvyšuje se tím 

také prestiţ společnosti.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení zdravotních rizik při soustruţení a 

frézování kovů, provedení screeningových měření ke konkrétním rizikovým faktorům, včetně 

jejich vyhodnocení, zařazení do jednotlivých kategorií a návrh zlepšení na ochranu zdraví 

zaměstnanců. 
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Rešerše 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, 

vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce. Zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie.  Je základním právním předpisem v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dálen jen BOZP). Problematika BOZP je řešena v páté části (§ 101 - 108). 

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

znění pozdějších předpisů  

Nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Výchozí je směrnice EU z 

roku 1989 (89/391 EHS), která charakterizuje systém ochrany zdraví a bezpečnosti práce v 

zemích EU. Dále nařízení upravuje rizikové faktory v pracovních podmínkách, způsob a 

metody zjišťování, a hygienické limity. Člení rizikové faktory na zátěţ teplem a chladem, 

chemické látky, biologické činitele, fyzickou zátěţ, psychická zátěţ, pracovní polohy, hluk, 

vibrace, zraková zátěţ neionizující a ionizující záření.  Stanovuje minimální opatření na 

ochranu zdraví zaměstnance a podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků. Také upravuje bliţší hygienické poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

jako je například větrání, osvětlování pracovišť. 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství. Upravuje práva, 

povinnosti právnických a fyzických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. 

Stanovuje soustavu orgánů státní správy v ochraně veřejného zdraví, jejich úkoly, působnost a 

pravomoci. Dále upravuje úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a 

sniţování hluku z hlediska dlouhodobého hlukového zatíţení ţivotního prostředí. 

ŠENK, Zdeněk. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: prakticky a přehledně podle normy 

OHSAS. 2.vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 311 s. ISBN 978-80-7263-737-9. 

Jedná se o přehledně zpracované informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Jsou zpracovány podle normy OHSAS, která je zaměřena především na prevenci 

vzniku úrazů a poškození zdraví. Základní oblasti BOZP jsou zde rozděleny do kapitol s 

přílohami, včetně praktických návodů a formulářů.  
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1 Rizikové faktory při kovoobrábění 

Dosáhnout co nejvyšší bezpečnosti na pracovišti by mělo být hlavním cílem jak 

kaţdého zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Klíčovým řešením je prevence. Je důleţité 

předem znát nebezpečí a faktory, které mohou vést k případným incidentům. [6] 

Pro hodnocení zdravotních rizik, vznikajících při kovoobrábění je nutné nejprve 

pochopit samotný princip provozu. Také je důleţité se seznámit se základními pojmy v 

procesu obrábění. Tato problematika je obsahem podkapitoly 1.1. V dalších částech jsou jiţ 

rozebírána jednotlivá zdravotní rizika pracoviště. Tyto údaje jsou potřebné pro pochopení a 

správné vyhodnocení praktické části této bakalářské práce. 

1.1  Technologické charakteristiky obráběcího procesu 

Během obrábění dochází k oddělování částic materiálu obrobku břitem nástroje. Tento 

proces oddělování materiálu obrobku se specifikuje jako řezný proces. Podle způsobu 

oddělování materiálu se rozlišuje řezný proces: 

 - kontinuální (souvislý, trvalý, nepřetrţitý) – soustruţení, vrtání,  

 - diskontinuální (nesouvislý, nespojitý, přetrţitý) – hoblování, obráţení,  

 - cyklický (pravidelně se opakující) – frézování. 

Soustruţení je metoda obrábění vyuţívaná pro zhotovení součástí rotačních tvarů. 

Pouţívá jednobřité nástroje různého provedení. Otáčivý pohyb provádí zpravidla obrobek. 

Jedná se o jednu z nejjednodušších a nejčastěji vyuţívaných metod obrábění. Frézování je 

metoda, při které se materiál obrobku odebírá břity otáčejícího se nástroje.  

Polotovar je materiál, který se bude obrábět a můţe být normalizovaný (např. tyče, 

trubky), nebo nenormalizovaný (např. odlitky, výkovky, výlisky). Obrobek je obráběná, 

částečně obrobená případně úplně obrobená součást. [21] 

Ve společnosti Sohag a.s. se vyuţívá proces soustruţení a frézování. Mezi soustruhy 

patří SPU 20 CNC, SPT 32 CNC, S80 CNC, SPINNER TC 800, GT 250. Dále se zde nachází 

frézy H40 CNC, VF2 CNC, odvalovací frézka FO 6. Podrobnější informace o jednotlivých 

strojích včetně jejich fotografií se nachází v Příloze 1.  

Při vyhledávání rizikových faktorů na pracovišti se vychází z nařízení vlády (dále jen 

NV) č.  361/2007 Sb., v platném znění, v němţ jsou uvedeny jednotlivé rizikové faktory, 

metody zjišťování a hygienické limity. Také stanovuje bliţší hygienické poţadavky na 

pracoviště jako je například osvětlení.  
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Pro kovoobrábění je nejčastějším rizikovým faktorem hluk, který není výjimkou ani v 

provozu společnosti Sohag a.s. Rizikové faktory jsou podrobněji analyzovány v kapitole 2.3. 

1.2  Hluk 

Zvuky, které jsou příliš silné, časté nebo vyskytující se v nevhodnou dobu označujeme 

jako hluk. Hlukem je kaţdý neţádoucí zvuk (bez ohledu na jeho hlasitost), který má rušivý 

nebo obtěţující charakter, či škodlivé účinky na lidské zdraví. Rozlišení mezi hlukem a 

zvukem nelze určit podle fyzikálních parametrů, ale pouze na základě účinků na člověka. [32] 

 Podstatou zvuku je z fyzikálního hlediska mechanické vlnění hmotných částic v 

prostředí, které vede k zhušťování a zřeďování molekul, neboli ke změnám tlaku. Tento tlak 

se nazývá akustický tlak. Při definování akustických podnětů se uţívá dvojice veličin - 

frekvence a intenzita.  

Frekvence udává počet kmitů za sekundu. Jednotkou je Hertz (dále jen Hz). Různou 

frekvenci tlakových změn si subjektivně uvědomujeme jako výšku tónu. Nízkou frekvenci 

mají tóny hluboké, velkou frekvenci tóny vysoké. Akustickou oblast 20 Hz - 20 kHz 

označujeme jako sluchové pole. Akustické vlnění nad horní hranicí slyšitelnosti (20 kHz) je 

ultrazvuk, pod dolní hranicí slyšitelnosti (méně neţ 20 Hz) infrazvuk. Rozsah sluchového 

pole je u kaţdého jedince individuální.  

Jelikoţ lidský sluch nemá stejnou citlivost při různých kmitočtech, zavádí se váhové 

filtry (A, B, C), které přepočítávají skutečně naměřenou hodnotu hladin zvuku tak, jak ji 

vnímá lidský sluch (viz. Obr. 1). Nejčastěji vyuţívaným je filtr typu A, který byl také pouţit 

při měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 1 - Průběhy váhových křivek filtrů typu A, B, C [9] 
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Intenzita zvuku je energie, která prochází jednotkou plochy za 1 sekundu. Udává se 

ve wattech na metr čtvereční (W · m
-2

). Základní jednotkou je hodnota intenzity tónu  

1000 Hz, coţ je 10
-12

 W · m
-2

, nazývána také jako prahová. Lidské ucho je schopné slyšet 

zvuky ve velkém rozsahu intenzity. Rozdíl mezi tónem základním a tónem, který působí 

bolest, je vyjádřen matematicky poměrem 1 : 1 000 000 000 000. Tak velký rozsah hodnot se 

jen obtíţně vyjadřuje. Z tohoto důvodu byly zavedeny logaritmické veličiny, které se nazývají 

hladinami. Jednotkou je decibel (dB). [7, 9, 15]  

 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq je základní veličina při měření 

hluku, která je vyuţívána i při následujících výpočtech. Je dána vztahem:  

  

LAeq ,T = 10 ∙ log 
1

T
 ∙  100,1∙L(t)  dt

T

0
  (dB)    [12] 

 

kde T doba, pro kterou se určuje ekvivalentní hladina hluku, nejčastěji se jedná  

             o osmihodinovou pracovní směnu 

 L(t) okamţitá hladina akustického tlaku (dB)  

 

Hygienické limity a kritéria kategorizace práce  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, v platném znění, stanovuje přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku 

vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq, 8h  = 85 dB. [25] 

V příloze č. 1 vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění, jsou upraveny limity pro 

ustálený a proměnný hluk, z nichţ určujeme následnou kategorizaci (viz Tab. 1). 

 

Tab. 1 - Podmínky kategorizace hluku [33] 

Kategorie 
Ustálený nebo proměnný hluk 

LAeq, 8h  [dB] 

Kategorie druhá 75 - 85 

Kategorie třetí 85 - 105 

Kategorie čtvrtá > 105 
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1.3  Mikroklimatické podmínky 

Za ukazatele mikroklimatických podmínek jsou povaţovány teplota, relativní vlhkost 

a rychlost proudění vzduchu. Tyto všechny fyzikální veličiny jsou na sobě závislé. Změna 

jedné z nich můţe mít za následek i změnu dalších dvou. Obecně nám tyto veličiny vymezují 

subjektivní pocit pohody nebo nepohody. Někdy mohou mít i negativní vliv na zdraví 

člověka.  

Teplota vzduchu je jedním ze základních faktorů, který určuje subjektivní pocit 

pohody pracovníka. Hovoříme o tzv. tepelné pohodě. Je charakterizována jako rovnováha 

mezi subjektem a okolím, aniţ by se zatěţoval termoregulační systém. 

Relativní vlhkost vzduchu závisí na mnoţství lidí, kteří se v místnosti nacházejí, 

venkovní vlhkosti, technologických či jiných zdrojích. Přípustné hodnoty relativní vlhkosti 

jsou 30 – 70 %. Při poklesu pod 20 % dochází k vysoušení sliznice dýchacích cest, čímţ se 

zvyšuje riziko průniku škodlivých látek do dolních cest dýchacích. K tomuto poklesu dochází 

především v zimních měsících, kdy topíme. Při vlhkosti nad 60 % se můţeme setkat s 

problémy, jako jsou plísně.  

Rychlost proudění vzduchu také přispívá k tepelné pohodě. Rychlé proudění 

vzduchu má pozitivní vliv na pohodu člověka především v letních měsících, ale také můţe 

vést ke zdravotním problémům. U příliš pomalého proudění vzduchu máme pocit, ţe se 

vzduch "nehýbe". [16, 23] 

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, stanovuje přípustné hodnoty 

mikroklimatických podmínek, které se odvozují od třídy práce. Zařazení prací do tříd 

nalezneme v příloze č. 1, části A, tabulce č. 1. Obsluha kovoobráběcích strojů se řadí do třídy 

II b. 

Pro třídu práce II b jsou stanoveny tyto přípustné hodnoty: 

Tab. 2 - Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek [26] 

třída 

práce 

to min tomax va RH 

(°C) (m/s) (%) 

II b 14 32 0,05 - 0,3 30 - 70 

 

to vypočítaná operativní teplota 

va rychlost proudění vzduchu 

RH relativní vlhkost  
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1.4  Osvětlení 

 Zrakem vnímané světlo je elekromagnetické vlnění o délce vlny λ = 380 - 770 nm. 

Fotometrická veličina osvětlenost je definována jako intenzita osvětlení plochy, tj. hustota 

světelného toku, který dopadá na plochu. Jednotkou je lux (lx). [19] 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, stanovuje bliţší hygienické poţadavky na 

osvětlení pracoviště. K osvětlení pracoviště pouţíváme denní, umělé nebo sdruţené osvětlení. 

Sdruţené osvětlení je osvětlení denní, doplněné osvětlením umělým.  

Povinností zaměstnavatele je, aby byla pracoviště řádně osvětlena. Osvětlení 

pracoviště musí vyhovovat všem vykonávaným činnostem. V normě ČSN EN 12464 - 1 

nalezneme přehled poţadavků na osvětlení prostorů, činností a úkolů. Přesné obrábění kovů 

se řadí do jemného strojního opracování a broušení, s tolerancí < 0,1 mm. Minimální 

osvětlenost úkolu je zde stanoveno na 500 lx, osvětlenost bezprostředního úkolu 300 lx. Tyto 

hodnoty budou rozhodující při vyhodnocení osvětlení na pracovišti. [8, 28] 

1.5 Pracovní polohy 

Jsou často opomíjenou záleţitostí, avšak počet lidí trpících bolestmi páteře narůstá. 

Tato skutečnost svědčí o tom, ţe pracovní místo není optimálně řešeno. [17] 

Pracovní poloha se hodnotí u práce, kde se opakují pracovní úkony, při nichţ není 

moţné si polohu volit individuálně. Tato poloha je závislá na konstrukci stroje, charakteru 

práce a uspořádání pracoviště. 

Pracovní polohy se zařazují do jedné ze tří skupin: 

1) přijatelná pracovní poloha 

2) podmíněně přijatelná pracovní poloha 

3) nepřijatelná pracovní poloha  

Pro hodnocení se pouţívá dvoukrokový systém. V prvním kroku hodnotíme polohy částí těla 

pomocí úhlů. Druhý krok umoţňuje zařadit polohu, která byla v prvním kroku vyhodnocena 

jako podmíněně přijatelná mezi přijatelné polohy nebo nepřijatelné mezi podmíněně přijatelné 

polohy. Při hodnocení záleţí i na skutečnosti, zda se jedná o statickou nebo dynamickou 

polohu (viz. Obr. 2, Tab. 3). Hodnocení pracovních poloh hlavy a krku, horních končetin se 

nachází v Příloze 2. [26] 
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Obr. 2 - Hodnocení polohy trupu [26] 

 

Tab. 3 - Hodnocení polohy trupu [26] 

 

Pro nepřijatelné a podmíněně přijatelné polohy jsou stanoveny hygienické limity pro 

dobu trvání jednoho úkolu a celkovou dobu trvání poloh za osmihodinovou směnu  

(viz Tab. 4). Limit pro trvání jednoho úkolu se odvíjí podle typu pracovní polohy. 

 

Tab. 4 - Hygienické limity pracovních poloh [26] 

pracovní poloha 
limit za 8h směnu limit trvání jednoho úkolu 

min min 

nepřijatelná 30 1 - 8 

podmíněně přijatelná 160 1 - 8 

 

 

KROK 1: 

Nepřijatelná poloha 

Statická poloha trupu Předklon trupu > 60°. 

Dynamická poloha trupu Předklon trupu > 60° při frekvenci pohybů ≥ 2/min. 

Podmíněně přijatelná poloha 

Statická poloha trupu Předklon trupu 40 - 60° bez opory trupu (KROK 2 A) 

Dynamická poloha trupu Předklon > 60° při frekvenci pohybů ≤ 2/min (KROK 2 C). 

KROK 2: 

A) Přijatelná, je-li doba drţení v této poloze kratší neţ max. přijatelný čas drţení (minuty). 

B) Přijatelná, jestliţe je opora trupu (zádová opora). 

C) Nepřijatelná, jestliţe stroj je pouţíván po dobu delší neţ polovinu pracovní směny. 
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1.6 Ruční manipulace s břemeny 

Zahrnuje jakékoliv přepravování břemen (zvedání, tahání, pokládání, posunování, 

přemisťování), při kterém hrozí riziko poškození zdraví. Nadměrná zátěţ můţe vést k 

zdravotním problémům především v oblasti bederní páteře, dále také poškození kloubů, 

nejčastěji kolenního a kyčelního. V případě obsluhy kovoobráběcích strojů se za ruční 

manipulaci s břemeny rozumí manipulace s polotovary a hotovými obrobky. [14] 

Tabulka 5 znázorňuje hygienické limity hmotností břemen pro muţe a ţeny. 

Tab. 5 - Přípustné hygienické limity pro hmotnost ručně manipulovaného břemene [26] 

Hygienické 

limity 

Občasné 

zvedání,                      

přenášení 

Časté zvedání,                           

přenášení 

Celosměnová 

kumulativní 

hmotnost 

kg 

muţi 50 30 10 000 

ţeny 20 15 6 500 

     

Za občasné se označuje zvedání a přenášení břemene, jejichţ souhrnný čas 

nepřesahuje 30 minut za osmihodinovou směnu. Dojde- li k překročení 30 minut, hovoříme 

jiţ o častém zvedání a přenášení břemene. [26] 

1.7 Chemické látky 

Hygienický limit pro chemickou látku je stanoven jako přípustný expoziční limit 

(dále jen PEL) nebo nejvyšší přípustná koncentrace (dálen jen NPK).  PEL je 

celosměnový, časově váţený průměr koncentrací plynů, aerosolů nebo par v pracovním 

ovzduší.  Zaměstnanec jí můţe být exponován v osmihodinové nebo i kratší směně týdenní 

pracovní doby. Ani při celoţivotní expozici nedochází k poškození zdraví nebo ohroţení 

pracovní schopnosti. NPK je koncentrace chemické látky, které mohou být zaměstnanci 

exponováni po krátkou dobu nepřetrţitě, aniţ by docházelo k podráţdění dýchacích cest, očí 

nebo bylo ohroţeno jejich zdraví a pracovní výkon. [26] 

Ve firmě Sohag a.s. se tato problematika týká především řezných kapalin, které se zde 

uţívají při obrábění. Jejich hlavní funkcí je odvádění tepla z místa řezání. Vyuţívá se principu 

zmenšování vnitřního a vnějšího tření. Plní funkci chladící, mazací a čistící. Čistícím účinkem 

se rozumí, ţe dochází odvádění třísek z místa řezání. Dále mají také ochranný účinek, který 

zabraňuje korozi výrobků i samotného stroje. Řezné kapaliny dělíme do 2 skupin:  
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1) chladicí kapaliny -  mají převáţně chladící účinek,  

2) řezné oleje -  převaţuje účinek mazací.  

Pozornost je věnována především minerálním olejům, které se uţívají jako základ pro řezné 

oleje. V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, v části A, se nachází 

seznam chemických látek včetně jejich PEL a NPK. Pro minerální oleje (aerosol) jsou 

stanoveny tyto hodnoty: PEL 5 mg·m-3
, NPK - P 10 mg·m-3

. [21, 26] 

1.8 Psychická zátěţ 

Psychickou zátěţí se rozumí proces psychického zdolávání poţadavků a vlivů 

prostředí. Prostředí je vše, co nás obklopuje, včetně pracovního prostřední, událostí a 

společenských vazeb. Nároky prostředí i práce mohou být větší neţ psychická zdatnost 

jednotlivce. Samotný stres lze někdy chápat také jako stimul, kterým je vyvolávána zvýšená 

vnímavost jedince. [18] 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, řeší problematiku psychické zátěţe  

v § 31. Psychická zátěţ je definována u práce, která je:  

a) spojená s monotonií, 

b) ve vnuceném pracovním tempu, 

c) v třísměnném nebo nepřetrţitém pracovním reţimu, 

d) vykonávaná pouze v noční době. 

Monotonií rozumíme opakování stejných úkolových nebo pohybových úkonů, aniţ by měl 

zaměstnanec moţnost zasahovat do jejich průběhu. Pohybová monotonie je činnost, při níţ se 

neustále opakují jednoduché manuální úkony. Úkolová monotonie se vyznačuje nízkým 

počtem a malou proměnlivostí úkolů. Při práci ve vnuceném pracovním tempu si 

zaměstnanec nemůţe volit tempo sám, podřizuje se tempu strojovému mechanizmu, rytmu 

nebo úkolu jiného pracovníka. [26] 

Pro vyhodnocení psychické zátěţe nejsou přímo poţadovány speciální metody. Jedna 

z nejznámějších a nejvíce pouţívaných metod je tzv. Meisterův dotazník.  Název je odvozen 

od jeho autora W. Meistera. V letech 1976 – 1984 byl ověřován hygienickou sluţbou a nyní je 

běţně pouţíván. Lze jej zadat pro skupinu i jednotlivce. [13] 
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2 Sohag a.s.  

Kapitola se zabývá provozem podniku Sohag a.s., kde jsou hodnocena zdravotní rizika 

v reálných podmínkách. V těchto prostorech jsou provedena veškerá měření a navrhnuta 

zlepšení pro ochranu zdraví při práci. 

2.1  Profil společnosti  

Akciová společnost SOHAG byla zaloţena v roce 1993 se zaměřením na výrobu 

přesných dílů pro automobilový průmysl. Z počátku se firma specializovala na Computer 

Numeric Control (dále jen CNC) soustruţení. Od roku 2003 rozšířila své výrobní moţnosti o 

CNC frézování a vrtání. Dnes si jiţ akciová společnost SOHAG vybudovala pevnou pozici na 

trhu. [31] 

 

Obr. 3 - Letecký snímek společnosti Sohag a.s. [22, autor] 

2.2 Popis pracovních míst a činnosti 

 Provozovna akciové společnosti SOHAG se nachází v areálu A + S ve Vlkoši  

u Kyjova. Svoji činnost provozuje v halovém objektu, který je dispozičně rozdělen na 

výrobní, skladové a administrativní prostory. Zájmovým prostorem byla pro prováděná 

měření výrobní kovoobráběcí dílna (na obrázku 4 znázorněna červenou šrafou). Dílna se 

skládá ze dvou místností stavebně oddělených a vzájemně mezi sebou propojených. 
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Obr. 4 - Situační plán výrobní dílny[autor] 
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Dílna je vybavena následujícími stroji:  

- soustruh SPU 20 CNC, SPT 32 CNC, S 80 CNC, SPINNER TC 800, GT 250 (2x),  

- frézy H40 CNC (2x), VF2 CNC, odvalovací frézka FO 6 (2x). 

- dále se zde nachází pásová pila PP 362 A, stojanová vrtačka E - 1516B (3x). 

V dílně pracuje kolektiv 16 zaměstnanců (2 ţeny, 14 muţů) vykonávající práci - 

obsluha obráběcích strojů. Práce spočívá v obsluze instalovaných strojů, přípravných a 

manipulačních pracích. Zaměstnanci se pravidelně střídají ve dvou směnách (8 zaměstnanců 

na ranní směně, 8 na odpolední směně). Mezi jednotlivými směnami nejsou rozdíly. Denní 

pracovní doba je 8 hodin. V průběhu pracovní doby mají pracovníci 30 minut přestávku.  

Obrázek 5 znázorňuje odhad počtu hodin za rok, kdy jsou stroje v provozu. Nejčastěji 

pouţívané jsou soustruhy, neboť jsou v chodu obě směny (ranní i odpolední). Frézky s 

výjimkou VF2 jsou vţdy činné jen jednu směnu. Frézka VF2 je pouţívána nejméně.  

 

 

Obr. 5 - Pouţívání obráběcích strojů [autor] 

 

Práce u všech kovoobráběcích strojů jsou si podobné. Spočívají v podávání a upínání 

materiálu do stroje, obsluze stroje a následného odběru obrobku, který se dále zpracovává. 

Dalším zpracováním se rozumí ofukování jednotlivých kusů stlačeným vzduchem, 

"ojehlování" pomocí vysokootáčkové pneumatické fortuny, pilníkem nebo smirkovým 

papírem. Hotový výrobek se vyjiskřovačkou označí identifikačním číslem. V průběhu směny 

se provádí pravidelné měření obrobených výrobků pomocí stanovených měřidel (třmenový 

mikrometr, 3D dutinoměr, hloubkoměry). Tyto všechny činnosti provádí obsluha stroje na 
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svém pracovním místě. Při ofukování kusů dochází k odstranění drobných špon a olejové 

emulze (viz Obr. 7). "Ojehlováním" se docílí sráţení ostrých hran na materiálu. Poté jiţ 

následuje balení hotových výrobků do antikorozních papírů a fólií, uloţení do přepravných 

kontejnerů a samotná expedice. 

  

          

                         Obr. 6 - Výkovky na zpracování [autor]               Obr. 7 - Obrobek krátce po vytaţení ze stroje[autor]   
                

                                             

              Obr. 8 - Hotové obrobky [autor]                                             Obr. 9 - Ozubení [autor]                 

2.3 Posouzení pracoviště 

Pro správné zpracování návrhu pro zlepšení ochrany zdraví při práci je nutné určit, 

jaká rizika se na pracovišti vyskytují. Po absolvování návštěv provozu a konzultacích s 

vedením podniku bylo vyhodnoceno několik moţných rizikových faktorů. Nejvýraznějším 

rizikovým faktorem byl hluk. Další faktory jako jsou mikroklimatické podmínky, osvětlení, 

chemické látky, pracovní polohy, ruční manipulace s břemeny a psychická zátěţ byly taktéţ 

předmětem dalšího šetření. Ačkoliv nejsou tyto faktory jiţ tak výrazné jako je hluk, budou z 

důvodu bezpečnosti rovněţ ověřeny. 
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3 Měření hlukové zátěţe 

 Zdrojem hluku jsou práce na instalovaných strojích a zařízeních. Jedná se zde o hluk 

proměnný (hladina akustického tlaku se mění v závislosti na čase o více neţ 5 dB). V průběhu 

měření byly v činnosti tyto stroje: S80 CNC, SPU 20 CNC, SPT 32 CNC, SPINNER TC 800, 

H 40 STANDART, FO 6 (2x), GT 250 (2x). 

 Tabulka 6 popisuje typ materiálu, který byl během měření na strojích obráběn. 

Důleţitou hodnotou pro výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq 8h byl počet 

vyrobených kusů za směnu. Přesné sloţení pouţívaných materiálů se nachází v tabulce 7. 

Tab. 6 - Přehled obráběných materiálů [autor] 
 

 

Stroj 

 

Typ 

výrobku 

 

 

Materiál 

 

Počet kusů 

za směnu 

S80 CNC RIN 076 Mat. 11523, trubka Ø194/20 70 

SPU 20 CNC DRU 056 C45(12050), výkovek (750 - 900) MPa 110 

SPT 32 CNC COU 151 GS 600 (422306), odlitek 40 

H 40/1 COU 151 GS 600 (422306), odlitek 16 

SPINNER KOL 278 C 60E + QT, výkovek (850 – 1100) MPa 72 

GT 250/1 DRU 056 Mat/C45 (12050), výkovek (750 – 900) MPa 65 

GT 250/2 KOL 278 C 60E + QT, výkovek (850 – 1100) MPa 69 

F06/1 IMP 227 Mat. 11353, trubka Ø229/22 25 

F06/2 END 186 Mat. 12050, výkovek 60 

 

Tab. 7 - Jakosti obráběné oceli [11] 
 

ČSN 

 

DIN 

 

Sloţení 

12050 C45 C (0,42 - 0,5), Si (0,17 - 0,37), Mn (0,5 - 0,8),  P ≤ 0,04, 

S ≤ 0,04, Cr ≤ 0,25, Cu ≤0,3, Ni ≤ 0,3 

11353 St37 C ≤ 0,18, P ≤ 0,05, S ≤ 0,05, P + S ≤ 0,09 

11523 St52-3 C ≤ 0,2, Si ≤ 0,55, Si ≤ 0,55, Mn ≤ 1,6, P ≤ 0,05, S ≤ 0,045 

15142 42CrMo4 C (0,38 - 0,45), Si (0,17- 0,37), Mn (0,5 - 0,8), P ≤ 0,035,  

Mo ≤ (0,15 - 0,30), Ni ≤ 0,50 

11600 C60 P ≤ (0,045), S ≤ (0,045), N ≤ 0,009 

14220 16MnCr5 C (0,14 - 0,19), Si (0,17 - 0,37), Cr (0,80 - 1,10),  

Mn (1,10 - 1,40), P ≤ (0,035), S ≤ (0,035), 

14140 41Cr4 C (0,35 - 0,42), Si (0,17 - 0,37), Mn (0,5 - 0,8), P ≤ 0,035,  

S ≤ 0,035, Cr (0,8 - 1,10) 
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N  normalizační ţíhání 

QT zušlechtěno (kalení + popouštění) 

c  cementováno + zakaleno [11] 

3.1  Měřicí přístroj Acoustilyzer AL1 

Z laboratoře BOZP mi bylo celkově zapůjčeno 5 měřicích přístrojů. Jedním z nich byl 

i  Acoustilyzer AL1 včetně stativu. V termínu od října do listopadu 2012 jsem navštěvovala 

laboratoř BOZP. Zde jsem se učila pracovat s jednotlivými přístroji i s jejich příslušnými 

počítačovými programy pro vyhodnocení dat. 

Multifunkční akustický analyzátor Acoustilyzer AL1 slouţí pro měření hladiny hluku, 

doby dozvuku, měření polarity reproduktorů. Praktický kufřík chrání přístroj a jeho 

příslušenství před poškozením a přispívá snadnému přenášení zařízení. Mezi příslušenství 

kufříku patří CD se softwarem MiniLINK, CD s Audio Signals V1.0, uţivatelský manuál, 

drţák pro uchycení přístroje na stativ (viz Obr. 10). Obrázek 11 zobrazuje Acoustylizer AL1 s 

připojeným mikrofonem MiniSPL. Při měření ve venkovních prostorách se pouţívá  

i s ochranným molitanem. [29] 

Zapůjčený přístroj Accoustilizer AL1 s mikrofonem MiniSPL patří do třídy  

přesnosti 2, pro kterou je dle zásad uvedenými ČSN ISO 9612 (příloha D) stanovena nejistota 

měření 3 dB.  

 

   

Obr. 10 - Příslušenství kufříku [autor] Obr. 11 - Acoustylizer AL1 s připojeným 

mikrofonem MiniSPL [autor] 
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3.2 Popis a vyhodnocení měření hlukové zátěţe 

Měření bylo provedeno 22. 1. 2013 na ranní směně v době od 8:00 - 11:30 hodin. Před 

zahájením vlastního měření bylo provedeno základní šetření na pracovišti. Na základě 

výsledku tohoto měření byla stanovena strategie a plán měření. Měřící místa byla volena tak, 

aby měření poskytlo reprezentativní obraz expozice pracovníků kovoobráběcí dílny za 

standardních pracovních podmínek. S vazbou na charakter hluku a druh vykonávané činnosti 

byla stanovena doba měření na 1 minutu tak, aby byly zahrnuty všechny operace 

charakteristické pro pracovní místo. 

Pro měření hluku byl pouţit Acoustylizer AL1. Mikrofon spolu s hlukoměrem byl 

umístěn v blízkosti hlavy obsluhy stroje pomocí stativu, orientováného ke zdroji hluku (viz 

Obr. 12). 

 

 

 

Obr. 12 - Příklad umístění Acoustylizeru při měření [autor] 

 

U kaţdé obsluhy stroje bylo provedeno měření za chodu stroje. Dále byl změřen hluk 

při ofukování výrobku. Poslední hodnotou pro stanovení ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A LAeq 8h  bylo zjištění hluku během obědové pauzy v jídelně. Zde pracovníci tráví i své 

přestávky a mohou si zde odloţit své osobní ochranné pracovní pomůcky (dálen jen OOPP). 

 Pro správné dosazení naměřených hodnot hluku do vzorce bylo potřeba zjistit časy 

prováděných činností. Doba ofukování jednoho kusu výrobku byla ověřována u všech 

pracovníků. Pohybovala se v rozmezí 18 - 30 sekund. Z důvodů bezpečnosti bylo přihlíţeno k 
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nejhorší moţné situaci, tedy 30 sekundám. Celková doba ofukování materiálu je závislá  

na počtu vyrobených kusů za směnu (viz Tab. 6). Tabulka 8 názorně zobrazuje přehled 

časových údajů jednotlivých činností.  

Tab. 8 - Časy jednotlivých činností [autor] 

Obsluha 

Ofukování 

materiálu 

 Chod 

stroje 

 Obědová 

pauza 
Celkem 

min min min min 

 S80 CNC 35 415 30 480 

 SPU 20 CNC 55 395 30 480 

SPT 32 CNC 20 430 30 480 

 H 40/1 8 442 30 480 

SPINNER TC 800 36 414 30 480 

GT 250/1 32,5 417,5 30 480 

 GT 250/2 34,5 415,5 30 480 

FO 6/1 2,5 447,5 30 480 

FO 6/2 6 444 30 480 

 

 Z naměřených hodnot byly vypočítány ekvivalentní hladiny hluku LAeq 8h pro 

osmihodinovou pracovní směnu. Tyto hodnoty byly srovnávány s nejvyšší přípustnou 

hodnotou a následně zařazeny do příslušných kategorií (viz Tab.  9). 

  

Příklad výpočtu LAeq 8h u obsluhy stroje S80: 

LAeq  8h = 10log
1

T
 Ti

n

i=1

∙ 100,1∙L t  

LAeq  8h = 10log
1

480
 35 ∙ 100,1∙92,6

n

i=1

+ 415 ∙ 100,1∙78,2 + 30 ∙ 100,1∙53,4 

LAeq  8h = 𝟖𝟐,𝟕𝟖 𝐝𝐁 
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Tab. 9 - Porovnání výsledných hodnot expozice hlukem s limitními hodnotami [autor] 

Obsluha 

stroje 

Výsledné 

hodnoty  LAeq 8h 

Nejvyšší 

přípustná   

LAeq 8h 

Nejvyšší normovaná 

hladina expozice 

hluku                    

LAeq 8h 

Zařazení do 

kategorie 

dB dB 

 S80 CNC 82,78 ± 3 85 
leţí v pásmu nejistot 

výsledné hodnoty 
3. kategorie 

 SPU 20 CNC 84,50 ± 3  85 
leţí v pásmu nejistot 

výsledné hodnoty 
3. kategorie 

SPT 32 CNC 84,19 ± 3 85 
leţí v pásmu nejistot 

výsledné hodnoty 
3. kategorie 

 H 40/1 81,77 ± 3 85 
je prokazatelně 

dodrţena 
2. kategorie 

SPINNER TC 

800 
82,64 ± 3 85 

leţí v pásmu nejistot 

výsledné hodnoty 
3. kategorie 

GT 250/1 84,00 ± 3 85 
leţí v pásmu nejistot 

výsledné hodnoty 
3. kategorie 

 GT 250/2 83,94 ± 3 85 
leţí v pásmu nejistot 

výsledné hodnoty 
3. kategorie 

FO 6/1 82,90 ± 3 85 
leţí v pásmu nejistot 

výsledné hodnoty 
3. kategorie 

FO 6/2 83,43 ± 3 85 
leţí v pásmu nejistot 

výsledné hodnoty 
3. kategorie 

  

 Z tabulky 9 je patrné, ţe u všech pracovníků je hodnota LAeq 8h  vyšší neţ hygienický 

limit 85 dB, a tudíţ tyto činnosti spadají do 3. kategorie. Výjimkou je obsluha  

H 40/1, kde není překračován hygienický limit 85 dB, proto je zařazen do 2. kategorie. 

Nejvyšších hodnot dosahoval hluk u obsluhy SPT 32 CNC (84,50 ± 3 dB). Výsledné hodnoty 

překračují stanovenou mez z důvodů nejistot. Tyto výsledné hodnoty jsou vyšší neţ hlučnosti 

uvedené v dokumentacích strojů. Tyto odlišnosti jsou způsobeny hlučností ostatních zařízení, 

které výslednou hodnotu navyšují.  

3.3 Návrh na zlepšení situace 

 Minimální opatření k omezení expozice hluku vyplývají přímo z NV č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. V případě 

obsluhy stroje FO 6, kde je překračován přípustný expoziční limit 80 dB, je zaměstnavatel 
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povinen poskytnout OOPP.  U ostatních pracovníků je jiţ překračován limit 85 dB. V těchto 

případech musí zaměstnavatel zajistit, aby OOPP zaměstnanci pouţívali.  

 

Pro ochranu sluchu jsou uvedeny 3 moţné varianty. 

a) Zátky E. A. R soft  

 Jsou vyrobeny z velmi měkké polyuretanové pěny. Způsobují minimální a 

rovnoměrný tlak na stěnu zvukovodu. SRN 28 dB. [3] 

 

Obr. 13 - Zátka E. A. R soft [3] 

 

b) Špunty do uší E. A. R Push - Ins 

 Jsou půlkulatého tvaru s pruţnou plastovou stopkou, která usnadňuje zavádění do 

zvukovodu. Tabulka 10 znázorňuje útlumovou charakteristiku špuntů v závislosti na 

frekvenci. SRN 38 dB. [5] 

   

Obr. 14 - Špunty do uší E. A. R Push - Ins [5] 
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Tab. 10 - Útlumová charakteristika E. A. R Push - Ins [5] 

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Předpokládaná ochrana (dB) 31,3 32,2 35,7 34,9 36,8 38,1 37,4 

 

c) Ochranná sluchátka Peltor Optime III 411 GQ 

 Profesionální mušlová sluchátka k ochraně sluchu v extrémním hluku. Dvojité 

pouzdro zajišťuje vysoký útlum ve všech frekvenčních pásmech, zatímco srozumitelnost řeči 

a výstraţných signálů zůstává zachována. SRN 35 dB. [4] 

    

  

 

Obr. 15 - Ochranná sluchátka Peltor Optime III [4] 

  

Uvádím více moţností ochrany sluchu od nejlevnější varianty po nejdraţší. Výběr 

ochranných prostředků je velmi individuální. Zavádění pěnových ušních zátek můţe pro 

někoho představovat problém. U špuntů do uší E. A. R Push - Ins je zavádění usnadněno 

plastovou zátkou, čímţ minimalizujeme i znečištění povrchu špuntů od olejů a maziv z rukou. 

Ochranná sluchátka Peltor Optime III díky širokým těsnícím lemům s výplní z plastické pěny 

poskytují maximální komfort a ochranu. 
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4 Měření mikroklimatických podmínek 

Měření bylo provedeno 22. 1. 2013, v době 11:30 - 14:00 hodin. Ve stejnou dobu bylo 

měřeno i osvětlení, neboť čidlo luxmetru bylo také zapojeno do přístroje ALMEMO 2690 - 8. 

4.1 Měřicí přístroj Datalogger ALMEMO 2690-8 

Přístroj ALMEMO umoţňuje připojovat snímače fyzikálních, chemických, optických 

a elektrických veličin (viz Obr. 16). Lze zapojit aţ 5 vstupů pro ALMEMO – konektory, coţ 

umoţňuje velmi rychlé a pohodlné měření. Paměť s kapacitou 512 kB (pro 100 000 měřených 

hodnot) je jištěna proti výpadku. V konektorech čidel jsou uloţeny charakteristiky a 

eventuálně korekční hodnoty snímačů, které jsou po připojení přístrojem okamţitě načteny. 

Pouzdro přístroje je otřesuvzdorné a odolné proti stříkající vodě. Je dodáván se softwarem 

AMR Control 5.13. Výrobce je Ahlborn Mess - und Regelungstechnik GmbH. [1] 

4.2 Výškoměr/barometr/teploměr – GTD 1100 

Je určen jak k průmyslovému měření, tak i k měření ve volném čase (např. horská 

turistika). Digitální barometr, teploměr a výškoměr GTD 1100 měří tlak vzduchu, teplotu a 

nadmořskou výšku (viz Obr. 17). Funkce Auto Off zabezpečuje automatické vypínání baterie, 

čímţ šetří její ţivotnost. Umoţňuje ručního zadání nadmořské výšky s přepočtem tlaku nad 

hladinou moře.[2] 

Obr. 16 - Almemo 2690 - 8 a pouţitá čidla [autor] 

 

Obr. 17 - GTD 1100 [autor]  
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4.3 Popis a vyhodnocení měření mikroklimatických podmínek 

 Pro měření mikroklimatických podmínek byly pouţity přístroje ALMEMO 2690 – 8 a 

GTD 1100, kterým se stanovil tlaku vzduchu. Velkou výhodou u přístroje ALMEMO bylo 

zapojení 3 konektorů pro měření teploty, rychlosti proudění vzduchu a dále také osvětlení, 

které je vyhodnoceno v kapitole 5. Při měření bylo postupováno podle metodického návodu 

Ministerstva zdravotnictví pro měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a 

vnitřního prostředí staveb.  

 Měření bylo provedeno třikrát na kaţdém pracovišti. Čidlem pro zjištění rychlosti 

proudění vzduchu bylo velmi opatrným pohybem natáčeno ve směru, kde se zobrazovaly 

nejvyšší okamţité hodnoty. Pro teplotní čidlo byly stanoveny 3 pozice - v oblasti hlavy, 

břicha a kotníků. Z těchto tří pozic byly získány také hodnoty pro relativní vlhkosti. 

 Doba měření byla stanovena na 3 minuty, kdy se kaţdých 5 sekund ukládaly hodnoty 

do paměti přístroje. Při kaţdé změně místa měření byla provedena odstávka 2 - 3 minuty, neţ 

se čidla ustálí.  

 Tlak vzduchu byl po celou dobu měření roven hodnotě 979,6 hPa. 

Vyhodnocení teploty 

 Tabulka 11 znázorňuje průměrné teploty v oblasti hlavy, břicha a kotníků obsluhy. 

Dále rozdíl teplot v oblasti hlavy a kotníků (označeny jako rozdíl max - min). Rozdíl teplot 

větší neţ 2°C je obsluhou pocitově špatně vnímán, a tudíţ nepřispívá k tepelné pohodě 

pracovníků.  

Tab. 11 - Vyhodnocení teploty vzduchu [autor] 

obsluha 

stroje 

teplota vzduchu 
rozdíl           

(max - min) 
vyhovuje          

-          

nevyhovuje 

hlava břicho kotníky Φt 

˚C 

S80 22,63 22,36 20,81 22,04 1,82 vyhovuje 

SPT 32 CNC 22,10 22,78 20,57 22,06 1,53 vyhovuje 

SPU 20 CNC 22,55 22,53 20,87 22,12 1,68 vyhovuje 

H40/1 22,04 21,88 20,11 21,48 1,93 vyhovuje 

SPINNER 22,70 22,77 19,54 21,95 3,16 nevyhovuje 

GT 250/1 22,36 22,81 19,96 21,99 2,40 nevyhovuje 

GT 250 /2 22,84 22,62 21,08 22,29 1,76 vyhovuje 

FO 6 22,03 22,00 18,63 21,17 3,40 nevyhovuje 

Φt - průměrná teplota  (Φt =
thlava +2tb řicho +tkotn íky

4
) 
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Z tabulky můţeme vyčíst, ţe průměrné teploty nepřekračují přípustnou hodnotu.  

U obsluhy strojů SPINNER, GT 250/1 a FO 6 došlo ovšem k překročení hranice rozdílu teplot  

o 2 °C. Po následném šetření důvodu velkého rozdílu teplot byly nalezeny zdroje problému. 

Jednalo se o dveřní prostory. V důsledku aţ 3 cm netěsností dochází k proudění studeného 

vzduchu do vnitřních prostor hal (viz Obr. 18 a 19). S tímto problémem se potýká především 

obsluha v blízkosti dveří nebo skladovacích prostorů, kde se nachází velké vstupní dveře pro 

nákladní techniku. 

 

    Obr. 18 - Příklad netěsnosti dveří [autor]           Obr. 19 - Netěsnost vstupních dveří [autor] 

 

Vyhodnocení rychlosti proudění vzduchu 

Z jednotlivých měření jsou vypočteny průměrné hodnoty. Pohyb proudění vzduchu je 

turbulentní a velmi proměnný. Proto byl pro celkové vyhodnocení pouţit průměr všech tří 

měření. Tento údaj byl i nadále vyuţíván a srovnáván s přípustnou hodnotou. 

Tab. 12 - Rychlost proudění vzduchu [autor] 

Obsluha 

stroje 

Rychlost proudění vzduchu  Přípustná 

hodnota 
vyhovuje          

-          

nevyhovuje 

1. měření 2. měření 3. měření průměr 

m/s m/s m/s m/s m/s 

S80 0,06 0,06 0,06 0,06 

0,05 - 0,3 

vyhovuje 

SPT 32 CNC 0,07 0,06 0,10 0,08 vyhovuje 

SPU 20 CNC 0,08 0,08 0,07 0,08 vyhovuje 

H40/1 0,12 0,10 0,09 0,10 vyhovuje 

SPINNER 0,08 0,05 0,07 0,07 vyhovuje 

GT 250/1 0,08 0,07 0,08 0,08 vyhovuje 

GT 250/2 0,08 0,10 0,09 0,09 vyhovuje 

FO 6 0,07 0,07 0,04 0,06 vyhovuje 
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Z tabulky 12 vyplývá, ţe k překročení stanovených přípustných hodnot pro proudění 

vzduchu nedochází u ţádného z případů. Největší hodnoty dosahoval u obsluhy stroje H40/1 

(0,1 m/s), v jejíţ blízkosti se nacházejí vstupní dveře. 

Vyhodnocení relativní vlhkosti  

V tabulce 13 jsou uvedeny průměrné hodnoty relativní vlhkosti. 

Tab. 13 - Relativní vlhkosti [autor] 

Obsluha  
 

stroje 

Relativní vlhkost Přípustná 

hodnota 

vyhovuje  

-          

nevyhovuje 
hlava břicho kotníky 

% 

S80 57,7 57,1 54,0 

30 - 70 

vyhovuje 

SPT 32 CNC 64,2 60,6 60,2 vyhovuje 

SPU 20 CNC 61,0 58,1 56,0 vyhovuje 

H40/1 63,1 61,8 66,0 vyhovuje 

SPINNER 51,9 50,8 43,4 vyhovuje 

GT 250/1 56,0 52,8 45,4 vyhovuje 

GT 250/2 56,0 56,4 46,7 vyhovuje 

FO 6 50,8 42,1 40,4 vyhovuje 

 

Relativní vlhkost nebyla nikde negativně vyhodnocena. Všechny hodnoty byly v 

rozmezí 30 - 70 %. Minimální hodnota dosahovala u obsluhy stroje FO 6 (40,4 %). Nejvyšší 

hodnota byla naměřena u obsluhy H40/1 (66,0 %). 

4.4 Návrh na zlepšení situace 

Z měření vyplývá, ţe hlavním problémem, který brání vytvoření tepelné pohody u 

pracovníků, jsou netěsnící dveře. Těmito kovovými dveřmi proudí studený venkovní vzduch 

do dílen i skladů. Z tohoto důvodu se doporučují tyto dveře tepelně izolovat pomocí 

profilových těsnění. Na obrázku 20 se nachází samolepící profilové těsnění, které se dodává v 

různých velikostech a tvarech. Pouţitím těsnění ušetříme i náklady potřebné na vytápění.  

 

Obr. 20 - Samolepící profilové těsnění - černá pryţ SPDM [24] 
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5 Měření osvětlení 

Osvětlení na dílně je původní, přibliţně 50 let staré. Na obrázku 24 jsou zobrazeny 

zdroje denního a umělého světla. Denní světlo prostupuje do prostoru přes prosklená okna a 

luxfery. Zdrojem umělého osvětlení jsou zářivky Osram L 58 W/840, jejichţ pozice jsou na 

obrázku také vyznačeny. Funkční zářivka je označena červenou barvou, nefunkční černou. Ve 

většině případů, se nachází světlo mimo pracovní plochu zaměstnance. Pro lepší osvětlení má 

kaţdý pracovník nad svým stolem umístěnu zářivku Tesla Z 36 W, která je znázorněna 

červenou vlnovkou. Podrobnější schéma osvětlení dílen se nachází v Příloze 5. 

Osvětlení velmi ovlivní i zabarvení stěn a podlah. V tomto případě jsou stěny bílé a 

podlaha černá, která světlo zbytečně pohlcuje (viz Obr. 21 – 23).  

                

      Obr. 21 - Osvětlení pracoviště SPU 20 CNC [autor]      Obr. 22 - Osvětlení pracoviště SPINNER[autor]

  

 

Obr. 23 - Osvětlení na obsluhou GT 250 [autor] 
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Obr. 24 - Osvětlení pracoviště [autor] 
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5.1 Popis a vyhodnocení měření osvětlení 

Osvětlení bylo měřeno přístrojem ALMEMO 2690 – 8, na němţ byl napojen konektor 

luxmetru. Jako měřící body byla zvolena pracovní místa zaměstnanců. Jednalo se tedy  

o pracovní stůl, který byl změřen dvakrát, a odkládací plocha, na níţ bylo provedeno jedno 

měření.  

Měření bylo provedeno dne 22. 1. 2013 od 11:30 do 14:00 hodin. Počasí během 

měření bylo neměnné - polojasno, s občasnými sněhovými přeháňkami. 

Před kaţdým měřením bylo čidlo vystaveno na dobu 5 minut světelnému prostředí, 

aby se stabilizovalo a přizpůsobilo. Doba měření je stejná jako u hodnocení 

mikroklimatických podmínek, neboť obě měření probíhala současně. 

Z dat získaných z přístroje ALMEMO byly spočteny aritmetické průměry pro 

pracovní a odkládací plochu. Tyto hodnoty byly srovnávány s minimální osvětleností úkolu 

(viz Tab. 14). 

Tab. 14 - Vyhodnocení osvětlení [autor] 

 

Obrázek 25 srovnává pracoviště s jejich hygienickými limity pro osvětlení pracovních 

stolů a odkládacích ploch. Pro pracovní stůl platí hygienický limit 500 lx, pro odkládací 

plochu 300 lx. 

Obsluha 

stroje 

Osvětlení 

Pracovní 

plocha 

Minimální 

osvětlenost 

úkolu 

Vyhovuje              

-             

Nevyhovuje 

Odkládací 

plocha 

Minimální 

osvětlenost 

úkolu 

Vyhovuje            

-             

Nevyhovuje 
lx lx lx lx 

S80 407 

500 

nevyhovuje 238 

300 

nevyhovuje 

SPT 32 CNC 557 vyhovuje 278 nevyhovuje 

SPU 20 CNC 578 vyhovuje 237 nevyhovuje 

H40/1 566 vyhovuje 376 vyhovuje 

SPINNER 608 vyhovuje 473 vyhovuje 

GT 250/1 453 nevyhovuje 396 vyhovuje 

GT 250/2 582 vyhovuje 543 vyhovuje 

FO 6/1 598 vyhovuje - - 

FO 6/2 535 vyhovuje - - 
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Obr. 25 - Osvětlení pracovního stolu a odkládací plochy [autor] 

Z tabulky i obrázku vyplývá, ţe nevyhovující osvětlení pro pracovní stůl má obsluha 

stroje GT 250/1, dále S80, u něhoţ nevyhovuje ani osvětlení odkládací plochy. Odkládací 

plocha dále nevyhovuje u obsluhy SPT 32 CNC a SPU 20 CNC. 

U obsluhy FO 6 nejsou ţádné odkládací plochy, proto v tabulce nejsou uvedena ţádná 

data. 

5.2 Návrh na zlepšení situace 

Vzhledem ke stáří a rozmístění osvětlení, které není na dílně optimálně řešeno, je 

doporučena jeho kompletní výměna odbornou firmou.  Osvětlení by mělo být navrţeno tak, 

aby splňovalo poţadavek na minimální osvětlenost 500 lx. Světla by měla být umístěna nad 

pracovní plochou zaměstnanců.  

Z důvodu občasného oslňování ovládacích pultů strojů především v dopoledních 

hodinách, je doporučeno na východně orientovaných oknech a luxferách instalovat sluneční 

clony. Oslnění ovládacích pultů znemoţňuje obsluze kontrolovat stav stroje za chodu.  

Pro zvýšení pohodlí se doporučuje pouţít světelný senzor, který automaticky reguluje 

osvětlení podle denního světla a udrţuje poţadovanou hodnotu osvětlenosti.   

 

100

300

500

lx

Osvětlení pracoviště
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6 Hodnocení pracovních poloh 

Měření proběhlo dne 20. 2. 2013 od 8:00 do 10:30 hodin. Během této doby byly 

změřeny všechny polohy, které obsluha stroje vykonává. 

6.1 Goniometr s plastovým ramenem  

Jedná se o lékařský přístroj určený k měření rozsahu pohybu kloubů. Slouţí k 

posouzení jejich pohyblivosti. Jiţ z názvu je znát, ţe je vyroben z plastu. Délka ramene je  

30 cm, šířka 4 cm. Výrobce - GIMA. [30] 

 

Obr. 26 - Goniometr [autor] 

6.2 Popis a vyhodnocení měření pracovních poloh 

Úhly, které svírají jednotlivé části těla pracovníků při činnosti, byly měřeny pomocí 

goniometru. Veškeré práce jsou vykonávány ve stoje. Na pracovišti byly změřeny polohy při 

náklonu pro materiál, ofukování kusů, činnosti na pracovním stole (popis jednotlivých kusů, 

měření výrobku, konzervace, balení)," ojehlování". Pracovní polohy u zaměstnanců jsou 

velmi podobné. Obrázek 27 vyobrazuje polohu při činnostech na pracovním stole, v tomto 

případě se jedná o popis kusu. Další fotografie pracovních poloh se nachází v Příloze 6.    

             

Obr. 27 - Popis kusů na pracovním stole [autor]     Obr. 28 - Předklon pro materiál [autor] 
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V tabulce jsou uvedena veškerá naměřená data, včetně doby trvání činnosti a celkové 

doby trvání polohy za 8 hodinovou směnu.   

Tab. 15 - Vyhodnocení pracovních poloh [autor] 

Činnost na pracovním stole - statická poloha 

Poloha: S80 SPU SPT SPINNER 
GT  

250/1 

GT  

250/2 
H 40/1 FO 6 

trup 

(°) 

50 12 45 15 15 18 16 15 

hlava- krk 5 16 10 20 18 15 15 20 

horní končetiny 10 15 12 13 5 10 15 10 

doba činnosti (min) 3,5 3,6 3,5 3,8 3,1 3,5 3,7 3,6 

za 8h směnu (min) 262,5 194,4 122,5 251 341 318,5 129,5 108 

"Ojehlování" - statická poloha 

trup 

(°) 

10 12 10 15 10 8 10 10 

hlava- krk 22 15 15 12 10 10 15 20 

horní končetiny 5 10 10 5 10 12 15 15 

doba činnosti (min) 0,65 0,36 0,41 0,3 0,2 0,2 0,2 0,25 

za 8h směnu (min) 16,5 19,4 14,3 19,8 22 18,2 7 6,3 

Předklon pro materiál - dynamická poloha 

trup 

(°) 

80 65 85 95 80 80 80 64 

hlava- krk 0 10 0 8 0 0 0 0 

horní končetiny 58 50 54 55 55 58 59 50 

doba činnosti (min) 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,06 0,07 

za 8h směnu (min) 5,6 6,48 2,34 9,24 13,2 9,1 4,2 3,5 

Ofukování materiálu - statická poloha 

trup 

(°) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

hlava- krk 15 19 15 15 20 21 18 15 

horní končetiny 10 10 10 10 10 0 15 15 

doba činnosti (min) 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

za 8h směnu (min) 37,5 21,6 17,5 33 44 36,4 14 10 

Celková doba 

všech činností 
(min) 322,1 241,9 156,6 313 420,2 382,2 154,7 127,8 

 

 

  

 

Při porovnávání naměřených hodnot s hygienickými limity bylo zjištěno několik 

skutečností. Činnost na pracovním stole je u obsluhy stroje SPU, H40/1, GT 250/1, GT 

250/2, SPINNER hodnocena jako přijatelná poloha. V případě obsluhy SPT a S80 se 

  Nepřijatelné poloha 

  Podmíněně přijatelná poloha 

  Přijatelná poloha 
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vyskytuje podmíněně přijatelná poloha. Z důvodu předklonu trupu, který je v rozmezí  

40 - 60° a překročení maximálního přípustného času drţení, nelze tyto činnosti zařadit mezi 

polohy přijatelné. Při ofukování materiálu a "ojehlování" nedošlo v ţádném z případů k 

výskytu nepřijatelné nebo podmíněně přijatelné polohy. Tyto činnosti jsou řazeny mezi 

přijatelné polohy. Poslední hodnocenou polohou byl předklon pro materiál, který 

zahrnoval předklon pro polotovar a zpětné uloţení jiţ hotového výrobku do přepravních 

beden. U této činnosti je předklon trupu u všech větší neţ 60°. Doba předklonu netrvá v 

ţádném případě déle neţ 1 minutu. Celková doba trvání polohy za směnu se pohybuje od 2 do 

13 minut, která se odvíjí podle počtu vyrobených kusů (viz Tab. 16).  Po kompletním 

vyhodnocení byla tato činnost zařazena mezi podmíněně přijatelné polohy. 

Souhrnná doba všech činností, která se pohybuje v rozmezí 127 - 420 minut, 

nepokrývá celou pracovní směnu (450 minut). Tento zbývající čas je způsoben čekáním na 

obrobení kusu ve stroji. Během obrábění kusu obsluha stroje vykonává činnosti na pracovním 

stole a "ojehlování" výrobku, které jsou zpravidla kratší neţ doba obrobení. Čím déle trvá 

obrobení výrobku, tím více času má obsluha na ostatní práce, popřípadě přestávky. Tyto 

hodnoty jsou velmi proměnlivé, vţdy záleţí na typu výroby a počtu kusů vyrobených za 

směnu. 

6.3 Návrh na zlepšení situace 

V případě obsluhy S80 a SPT se vyskytly podmíněně přijatelné polohy z důvodu 

překročení limitu předklonu trupu při činnostech na pracovním stole. Tyto nedostatky jsou 

způsobeny nedostatečnou výškou pracovních stolů. Výška pracovníků obsluhují stroje S80 a 

SPT se pohybuje od 184 - 187 cm. Výška pracovních stolů je v případě obsluhy S80 rovna 

900 mm, SPT 940 mm. Vzhledem k výšce pracovníků je optimální výška pracovního stolu 

1000 - 1100 mm. Doporučuje se zakoupit nový stůl, který bude mít optimální výšku, 

popřípadě navýšit stávající stůl.  

Pro odstranění nedostatku při předklonu pro materiál, kdy byla tato pozice 

vyhodnocena jako podmíněně přijatelná, je doporučeno, aby výška přepravních beden byla 

navýšena o 60 - 70 cm. Tím se zmenší předklonu trupu aţ o 50°. Navýšení beden docílíme, 

umístíme- li dvě přepravní bedny na sebe (viz Obr. 28). 
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7 Hodnocení ruční manipulace s břemenem 

 Hmotnosti výrobků, pro vyhodnocení ruční manipulace břemen, byly získány z 

výrobních výkresů a dodacích listů kovárny. V tabulce 16 jsou vypsány hmotnosti materiálu 

před obráběním a konečného hotového výrobku. Při soustruţení dochází k úbytku materiálu, 

coţ má za následek sníţení hmotnosti. V případě obrábění trubkového přířezu, se z jednoho 

vloţeného materiálu vyrobí více neţ 1 kus. Proto hmotnost vkládaného materiálu se pohybuje 

v řádu desítek kilogramů. Tato výroba je prováděna převáţně na strojích S80 a SPT. Obsluha 

stroje SPT vkládá materiál pomocí jeřábu. Ţeny obsluhují stroj GT 250. 

Tab. 16 - Hmotnosti břemen [autor] 

Obsluha 

stroje 

Neobrobený 

materiál 

Hotový 

výrobek 
Počet kusů z 

neobrobeného 

materiálu 

Celkový počet 

kusů za směnu 
kg kg 

S80 13,6 0,6 8 75 

SPU 3,52 1,44 1 54 

H40/1 ± 8,1 8 1 35 

SPT 48,76 1,57 9 35 

GT 250/1 3,2 1,63 1 110 

GT 250/2 3,73 2,02 1 91 

SPINNER 4,85 2,42 1 66 

H40/2 ± 4,8 4,7 1 35 

 

Činnosti, při nichţ dochází k ruční manipulaci s břemeny, byly rozděleny do tří kroků: 

krok 1  zvedání materiálu z přepravních beden a následného přemístění do stroje,  

krok 2  vytaţení obrobeného materiálu ze stroje, ofukování, přemístění na pracovní 

  stůl a "ojehlování",  

krok 3  přemístění kusu z pracovního stolu do přepravní bedny. 

 

V tabulce 17 jsou uvedeny doby trvání jednotlivých kroků, souhrnná doba zvedání a 

přenášení břemene za směnu. Celosměnová kumulativní hmotnost se odvíjí od hmotnosti 

materiálu a hotového výrobku a od počtu vyrobených kusů za směnu. 
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Tab. 17 - Vyhodnocení ruční manipulace s břemeny [autor] 

Obsluha 

stroje 

Doba             

kroku 1 

 Doba  

kroku 2 

 Doba 

kroku 3 

 Souhrnný čas 

zvedání, 

přenášení 

břemene 

Celosměnová 

kumulativní 

hmotnost 

min min min min kg 

S80 3 82 2 87 226 

SPU 10 60 9 79 346 

H40/1 7 39 6 52 844 

SPT 2 39 1 42 305 

GT 250/1 19 121 18 158 711 

GT 250/2 16 100 15 131 707 

SPINNER 12 73 11 96 640 

H40/2 7 38 6 51 497 

 

 Vyhodnocení souhrnné doby pro zvedání a přemísťování břemene za 8 hodinovou 

směnu je ve všech případech větší neţ 30 minut. Hovoříme tedy o častém zvedání a 

přenášení břemene.  

 Přípustné hygienické limity pro hmotnost břemen při častém zvedání a přenášení 

(muţi 30 kg, ţeny 15 kg) a celosměnové kumulativní hmotnosti břemen (muţi 10 000 kg, 

ţeny 6 500 kg) nejsou překročeny. Obsluha stroje SPT přemísťuje téměř padesátikilový 

materiál pomocí jeřábu, proto ani v tomto případě nedochází k překročení hygienického 

limitu. 
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8 Hodnocení chemických látek v ovzduší 

 Na ţádost zaměstnanců byla ověřována přítomnost olejových par v ovzduší. I kdyţ 

jsou ve strojích instalovány odlučovače oleje, byl výskyt olejových par na dílně poměrně 

častý (1 - 2 krát do týdne). Tyto odlučovače byly do strojů montovány dodatečně v roce 2008. 

Jejich úlohou je odvádění a filtrování přebytečného oleje ve stroji.  

Před měřením byli všichni zaměstnanci poučeni o nutnosti pouţívání těchto zařízení, 

neboť z důvodu jejich hlučnosti při provozu byly obsluhou strojů někdy úmyslně vypínány. 

To mělo za následek tvorbu mlţných, obtěţujících par v dílně.  

V tabulce 18 jsou uvedeny přípravky, které jsou na dílně nejvíce pouţívány. Všechny 

tyto látky jsou klasifikovány jako dráţdivé. Při dlouhodobé a opakované inhalaci par nebo 

mlh můţe dojít k podráţdění dýchacích cest a dráţdí kůţi. U ţádné z těchto látek není 

prokázána karcinogenita, mutagenita nebo toxicita pro reprodukci. 

Pozornost byla věnována především přípravku Mogul MS. Uţívá se jako řezný olej a 

jako jediný obsahuje minerální oleje.   

Tab. 18 - Přehled olejů nejčastěji vyuţívaných při obrábění [autor] 

Název  Pouţití přípravku 
Identifikace 

nebezpečnosti 

BW COOL  

E 110 
chladící kapalina 

 

Madit  

OL-22 
loţiskový olej 

Mogul  

MS 
řezný olej 

Madit  

PP 90 
převodový olej 

 

8.1 Měřicí přístroj Dräger accuro 

Jedná se o praktickou ruční pumpu, která slouţí pro detekci plynů v ovzduší. Lze ji 

kombinovat s více neţ 200 různými druhy trubiček Dräger. Jeho výhodou je snadné ovládání 

jednou rukou i v obtíţně přístupných místech. Funguje na principu měchové pumpy. Při 

stlačení dochází k úniku plynu přes výpustný ventil, po jeho uvolnění je vzduch nasáván přes 

trubičku. Počet stlačení je indikován na těle pumpy. [10] 
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                    Obr. 29 – Dräger accuro [autor]                     Obr. 30 - Dräger s detekční trubičkou[autor] 

Při měření byla pouţita detekční trubička Oil Mist 1/a, pro detekci minerálních olejů v 

ovzduší. Při indikaci této látky dochází ke změně zbarvení krystalků v trubičce z původní bílé 

na hnědou (viz obr. 31). Podle stupně zabarvení trubičky se vyhodnocuje naměřené mnoţství 

látky. Vyhodnocovací tabulka se nachází v návodu na pouţití trubičky Oil Mist. Její měřící 

rozsah je 1 aţ 10 mg/m
3
 (viz. obr. 32). 

 

Obr. 31 - Detekční trubičky Dräger Oil Mist 1/a [24] 

      

0 mg/m
3 1 mg/m

3 2,5mg/m
3 5 mg/m

3 7 mg/m
3 10 mg/m

3 
 

Obr. 32 - Vyhodnocovací tabulka pro trubičky Oil Mist 1/a [24] 

8.2 Popis a vyhodnocení měření na přítomnost minerálních olejů 

 Měření bylo prováděno při podmínkách, kdy byli v provozu všechny odlučovače 

olejů. Vzduch byl nasáván v dýchací zóně pracovníka u stroje SPINNER (viz obr. 34), kde 

byl výskyt par nejčastější a nejhorší. Pro měření byl pouţit přístroj Dräger accuro spolu s 

detekční trubičkou Oil Mist 1/a, měřící výskyt minerálních olejů v ovzduší.  

Oba konce trubičky byly otevřeny pomocí speciálního otvíráku, který se na přístroji 

nacházel. Otevřená trubička byla ihned vloţena tak, aby šipka na trubičce směřovala směrem 



37 

 

k čerpadlu. Pro správné vyhodnocení bylo zapotřebí provést 100 zdvihů čerpadla. Po 100 

stlačeních následovalo jiţ vyhodnocení délky a sytosti zabarvení trubičky. Pro srovnání byla 

pouţita i neotevřená trubička. Jiţ z obrázku 33 bylo na první pohled zřejmé, ţe se barva 

trubičky nezměnila. 

     

Provedeným měřením se výskyt minerálních olejů v ovzduší nepotvrdil.  Bylo 

naměřeno 0 mg/m
3
. 

8.3 Návrh na zlepšení situace 

Jiţ z výsledků měření je patrné, ţe při pouţívání odlučovačů nedochází k uvolňování 

minerálních olejových látek do ovzduší. Doporučuje se mít tato zařízení během obsluhy 

neustále zapnuté. Jelikoţ škodlivý účinek na zdraví zaměstnanců můţe nastat i při manipulaci 

s řeznou kapalinou, která se dostává do styku s kůţí zaměstnanců, doporučuje se při 

manipulaci s oleji pouţívat pogumované ochranné rukavice, která zabrání styku oleje s 

pokoţkou. Dále se doporučuje nekouřit, nepít a nejíst v prostorech dílen. Dbát zvýšené 

pozornosti na pokoţku, která je v neustálém styku s oleji. Po umytí teplou vodou a mýdlem je 

vhodné pokoţku natřít regeneračním krémem. Také je důleţité zajistit dostatečné větrání 

pracoviště.  

Obr. 34 - Měření přístrojem Dräger accuro [autor] 

 

Obr. 33 - Pouţité a nová trubička [autor] 
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9 Psychická zátěţ 

Práce v kovoobráběcí dílně přímo nespadá do ţádného z kritérií §31 NV č. 361/2007 

Sb., v platném znění, avšak z důvodů ověření byl aplikován tzv. Meisterův dotazník.  Vzor 

dotazníku a jednotlivé odpovědi pracovníků se nachází v Příloze 7. Při hodnocení byl dodrţen 

postup podle stanovených pravidel pro výpočet Meisterova dotazníku. 

9.1 Popis a vyhodnocení Meisterova dotazníku  

Dotazník se skládá z 10 jednoduchých otázek. Na kaţdou se odpovídá jednou z pěti 

moţností, které jsou číselně ohodnoceny: 

5 - ano, plně souhlasím 

4 - spíše ano 

3 - nevím, někdy ano, někdy ne 

2 – spíše nesouhlasí 

1 - ne, vůbec nesouhlasí 

 

 Dne 21. 2. 2013 obdrţeli všichni pracovníci na dílně celkem 16 dotazníků. Následující 

den byly dotazníky vyplněny a odevzdány. Jeden z dotazníku nebyl vyplněn, proto byl 

vyřazen. 

 Vyhodnocení dotazníku lze provést dvěma způsoby – podle faktorů a podle 

jednotlivých poloţek. V práci bylo pouţito hodnocení podle faktorů. 

 

Při hodnocení podle faktorů jsou otázky členěny do jednoho ze 3 faktorů (viz Tab. 19).   

Tab. 19 - Hodnocení podle faktorů [13] 

 

 

 

  

Pro skupinové hodnocení byly pouţity aritmetické průměry jednotlivých faktorů a 

hrubého skóre. Tyto hodnoty byly srovnávány s daty, které byly zpracovány hygienickou 

faktor název faktoru součet otázek maximum 

I. Přetíţení 1 + 3 + 5 15 

II. Monotonie 2 + 4 + 6 15 

III. Nespecifický faktor 7 + 8 + 9 + 10 20 

HS Hrubý skór I. + II. + III.  50 
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sluţbou (v tabulce 20 označeny jako norma). Překročení těchto hodnot určuje nadměrnou 

zátěţ v dané oblasti. 

 Všechna data byla zpracována v programu Microsoft Excel. Výsledné hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 20. 

Tab. 20 - Vyhodnocení faktorů u ţen a muţů [autor] 

  
I. Přetíţení II. Monotonie 

III. Nespecifický 

faktor 
Hrubý skór 

x̄ s KH x̄ s KH x̄ s KH x ̄ s KH 

norma 8,4 3,2 10 7,6 3 9 11,7 4,4 14 25 8,1 29 

ţeny 5,5 0,7 5,9 6,5 4,9 9 7 1,4 7,7 19 7,1 22,5 

  

 

  
I. Přetíţení II. Monotonie 

III. Nespecifický 

faktor 
Hrubý skór 

x̄ s KH x̄ s KH x̄ s KH x ̄ s KH 

norma 10,6 3 12 6,4 3,2 8 10,3 4,1 12 22,9 6,4 26 

muţi 7,29 2,3 8,4 7,9 1,6 7,7 8,5 3,1 10 22,5 7,9 25,5 

 

x̄ - aritmetický průměr 

s – směrodatná odchylka 

KH – kritická hodnota (KH = x ̄ + 0,5 · s) 

 

Z tabulky vyplývá, ţe ţeny nepřekračují ţádnou ze stanovených hodnot. U muţů 

můţeme indikovat nadměrnou zátěţ u faktoru monotonie.  

 Pro konečné zařazení stupně zátěţe se vychází z vyhodnocených faktorových skórů, 

kde se sčítají střední hodnoty jednotlivých faktorů - přetíţení, monotonie, nespecifický faktor 

(viz Tab. 20). Po provedeném sečtení mohou nastat 3 případy: 

a) Faktor I. má součet středních hodnot minimálně o 2 body vyšší neţ faktor II. 

b) Faktor II. má součet středních hodnot minimálně o 2 body vyšší neţ faktor I. 

c) Rozdíl mezi faktory I. a II. je menší neţ 2 body 

 U ţen i muţů byl rozdíl mezi faktory I. a II. menší neţ 2 body, nastala tedy moţnost  

za c). Dalším postupem bylo provedení součtu všech středních hodnot faktorů (I. + II. + III.), 

z nichţ se jiţ tabulkově určila zátěţová tendence a stupeň. 
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Je- li součet:       stupeň  Zátěţová tendence 

10 – 26  1    

27 – 32  2  kombinace obou (přetíţení i jednostrannost) 

33 – 50  3  kombinace obou (přetíţení i jednostrannost) 

  

Součet středních hodnot u ţen je roven 19, u muţů 23,5.  Obě skupiny se tedy zařazují 

do stupně 1, který je klasifikován jako psychická zátěţ, při které není pravděpodobné 

ovlivnění zdraví, subjektivního stavu a výkonnosti. 

 U muţů se vyskytla zvýšená hodnota faktoru monotonie, která v konečném výpočtu 

neměla významný vliv na výsledek. Psychická zátěţ, která by mohla mít negativní vliv na 

zdraví pracovníků, se tímto neprokázala u muţů ani u ţen.   
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením zdravotních rizik, která vznikají při 

soustruţení a frézování kovů ve firmě Sohag a. s.. Cílem práce bylo provést příslušná měření, 

jejich vyhodnocení, kategorizaci a navrhnout zlepšení ochrany zdraví při práci. 

Teoretická část práce se zabývá základními informacemi rizikových faktorů a jejich 

limity. Při vyhledávání zdravotních rizik bylo postupováno podle nařízení vlády  

č. 361/ 2007 Sb., v platném znění, kde jsou uvedeny jednotlivé rizikové faktory. Postupnou 

analýzou byly některé rizikové faktory předem vyloučeny, neboť se na pracovišti 

nevyskytovaly (například biologičtí činitelé, ionizující záření) a ostatní faktory byly 

ověřovány měřením.  

Praktická část se jiţ zabývá společností Sohag a. s.. Zde jsou popisovány základní 

údaje o společnosti, výrobní prostory a pracovní činnosti zaměstnanců. Díky zapůjčeným 

přístrojům z laboratoře BOZP bylo provedeno měření hluku, mikroklimatických podmínek, 

osvětlení a pracovních poloh. Základem pro vyhodnocení ruční manipulace s břemeny byly 

hmotnosti získané z výrobních výkresů a dodacích listů kovárny. Psychická zátěţ byla 

hodnocena pomocí Meisterova dotazníku.  

Vybrané rizikové faktory byly postupně změřeny a zhodnoceny. Výsledky měření  

a výpočtů jsou uvedeny v příslušných tabulkách. V případě zjištění nedostatků byla navrţena 

zlepšení na ochranu zdraví při práci. Tyto návrhy jsou podrobněji posouzeny u kaţdého 

faktoru zvlášť.  

Je nutné si uvědomit, ţe situaci na pracovišti musíme neustále kontrolovat, ověřovat a 

stále hledat nová moţná rizika. Vţdy bychom měli mít na mysli, ţe zdraví je to nejcennější co 

máme, a proto je potřeba si jej chránit. 

Společnost Sohag a. s. se k  doporučením stavěla velmi kladně. Do konce tohoto roku 

bude nainstalováno nové osvětlení na pracovišti a všechny vstupní dveře budou zaizolovány 

profilovým těsněním. Chrániče sluchu a ochranné rukavice mají zaměstnanci k dispozici, 

avšak ne všichni je pouţívají. Z toho důvodu se společnost rozhodla provádět pravidelné 

kontroly na pracovišti. 

Získané zkušenosti při řešení této problematiky jsou pro mě velkým přínosem  

a vyuţiji je při své praxi. 
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Markéta Stehlíková            Objektivizace hodnocení zdravotních rizik práce při obrábění kovů 

Příloha 1  

Stroje pouţívané pro obrábění kovů ve firmě Sohag a.s. 

V této příloze se nachází soupis soustruhů a frézek a jiných zařízení, které se ve firmě 

Sohag a.s. pouţívají pro výrobu.  

Soustruhy 

Všechny soustruhy nacházející se ve firmě SOHAG a.s. patří do skupiny 

automatických soustruhů. Jejich pracovní cyklus je automatizován. Podávání a upínání 

materiálu je prováděno ručně. 

Soustruhy jsou určeny pro kusovou, malosériovou nebo sériovou výrobu součástí 

hřídelového i přírubového charakteru z kusů nebo tyčového materiálu. Obrábět lze vnější i 

vnitřní plochy válcové, kuţelové i kulové. Dále je moţné vrtání, vystruţování a řezání závitů 

v ose vřetena. 

 

Typ stroje 
Rok 

výroby 
Výrobce Hlučnost stroje Poznámky 

Soustruhy 

SPT 32 CNC 1994 
KOVOSVIT, a.s. 

Sezimovo Ústí 
80 dB Dle ON 20 00 63 

SPU 20 CNC 1995 
KOVOSVIT, a.s. 

Sezimovo Ústí 
    

S80/750 

CNC 
2000 

ZPS – ZV, a.s. 

Vsetín 
80 dB   

GT 250B 2001 YCM < 85 dB 
Dle normy ISO/DIS 

R230-5  

SPINNER 

TC 800 
2009 USA 75 dB   
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a) SPT 32 CNC: 

 

 

b) SPU 20 CNC  
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c) S80/750 CNC 

 

 

d) GT 250B 
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e) SPINNER TC 800 

 

Frézy 

Produktivní stroje pro komplexní třískové obrábění forem, zápustek a součástí 

plochého nebo skříňového tvaru z oceli, šedé litiny a slitin lehkých kovů upnutých na 

pracovní paletě. Odvalovací frézka FO 6 slouţí na výrobu vnějšího ozubení. [27] 

Typ stroje 
Rok 

výroby 
Výrobce Hlučnost stroje Poznámky 

Frézy 

VF 2 2003 USA     

H 40 

STANDART 
  

TAJMAC – ZPS, 

a.s. 
85 dB 

Dle ISO 230-5, ISO 

3746 a ISO 11204 

H 40 TREND 2000 
TAJMAC – ZPS, 

a.s.  
76 

Dle ISO 230-5, ISO 

3746 a ISO 11205 

FO 6 1969 
Strojírny 

Čelákovice s.r.o.  
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a) VF 2 

 

c) H 40 TREND 
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d) FO 6  

 

 

Ostatní 

a) PP 362 A - Pilka strojní pásová na kov.  Výrobce: TM Jesenice s.r.o. Rok výroby - 

2011. Hlučnost při řezání: 72,2 dB (A). 
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Markéta Stehlíková            Objektivizace hodnocení zdravotních rizik práce při obrábění kovů 

Příloha 2  

Hodnocení pracovních poloh 

Hodnocení polohy hlavy a krku 

 

 

 

KROK 1: 

Nepřijatelná poloha 

Statická poloha trupu Předklon hlavy > 25° bez podpory trupu. 

Dynamická poloha trupu Předklon hlavy > 25° při frekvenci pohybů ≥ 2/min. 

Podmíněně přijatelná poloha 

Statická poloha trupu Předklon 25 - 40° s podporou celého trupu (KROK 2 A) 

Dynamická poloha trupu Předklon 25 - 40° při frekvenci pohybů ≤ 2/min (KROK 2 B). 

  

KROK 2: 

A) Musí být dodrţen maximálně přijatelný čas drţení 

B) Nepřijatelná, je - li stroj pouţíván po dobu delší neţ polovinu pracovní směny. 
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Hodnocení polohy horních končetin 

 

 

 

 

 

 

KROK 1: 

Nepřijatelná poloha 

Statická poloha trupu Vzpaţení paţe > 60° . 

Dynamická poloha trupu Vzpaţení paţe > 60° při frekvenci pohybů ≥ 2/min. 

Podmíněně přijatelná poloha 

Statická poloha trupu Vzpaţení paţe 40 -  60°, paţe není podepřena (KROK 2 A)  

Dynamická poloha trupu Vzpaţení paţe 40 - 60°, frekvence pohybů ≥ 2/min.                     

(KROK 2 A, B) 

  

KROK 2: 

A) Musí být dodrţen maximálně přijatelný čas drţení 

B) Nepřijatelná, je - li stroj pouţíván po dobu delší neţ polovinu pracovní směny. 
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Markéta Stehlíková        Objektivizace hodnocení zdravotních rizik práce při obrábění kovů 

Příloha 3  

Ukázka z kompletních výsledků měření hluku 

V následující příloze uvádím náhled na naměřené hodnoty přístrojem Acoustylizer 

AL1. Všechny naměřené hodnoty jsou k dispozici v elektronické podobě na přiloţeném  

CD-ROM. 

SPL_RTA_full_band 

  

Obsluha stroje SPT 32 CNC 

Chod stroje 

Timer mode single 

      Timerset 

 

0:01:00 

      Timeweight slow 

      Selectedfilter A-Weightingacc. IEC 61672 

    Range 

 

40 dB - 120 dB 

     Mic sensitivity 18.97 mV/Pa 

     

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

0:00:01 0:00:59 79,2 79,2 79,4 79,7 93,1 93,1 79,4 

0:00:02 0:00:58 79,6 80 79,3 79,8 94 94 79,8 

0:00:03 0:00:57 79,9 80,5 79,8 80,3 94 93,9 80,3 

0:00:04 0:00:56 80,2 80,9 80,3 80,7 94,9 94,9 80,6 

0:00:05 0:00:55 80,4 81,1 80,6 81 94,9 94,9 81 

0:00:06 0:00:54 80,6 81,7 81 81,5 95,2 95,2 81,5 

0:00:07 0:00:53 80,6 80,3 80,6 81,6 97 97 80,6 

0:00:08 0:00:52 80,4 79,2 79,8 80,6 97 94,7 79,8 

0:00:09 0:00:51 80,3 79,7 79,6 79,8 97 92,8 79,7 

0:00:10 0:00:50 80,3 80,2 79,7 80,1 97 93 80 

0:00:11 0:00:49 80,3 80,2 80 80,1 97 94 80,1 

0:00:12 0:00:48 80,3 80,3 80,1 80,3 97 94 80,3 

0:00:13 0:00:47 80,3 80,8 80,3 80,6 97 94,4 80,6 

0:00:14 0:00:46 80,3 80,1 80,3 80,6 97 93,9 80,3 

0:00:15 0:00:45 80,3 79,9 80 80,3 97 93,9 80 

0:00:16 0:00:44 80,3 80 80 80,1 97 94,1 80 

0:00:17 0:00:43 80,3 80,2 79,9 80,2 97 93,7 80,2 

0:00:18 0:00:42 80,3 79,9 79,9 80,2 97 93,6 80 

0:00:19 0:00:41 80,3 80,3 80,1 80,3 97 94,4 80,2 

0:00:20 0:00:40 80,3 80,3 80,2 80,3 97 94,7 80,3 
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SPL_RTA_third_octave 
  

 Timer mode single 
  

 Timer set 
 

0:01:00 
  

 Timeract 
 

0:00:00 
  

 RTA filter A-Weightingacc. IEC 61672 

 Timeweight slow 
  

 Range 
 

40 dB - 120 dB 
 

 Mic sensitivity 18.97 mV/Pa 
 

  

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

20 37,6 35,1 34,7 36,4 

25 37,6 35,8 34,7 36,2 

31,5 37,6 34,9 34,8 36,4 

40 37,8 36 34,8 38,6 

50 40,1 39,4 37 46,4 

63 39,7 40,2 36,9 48,1 

80 40 40,2 37,4 46,2 

100 47,4 46,3 43,1 56,6 

125 49,6 48,7 45,6 56,8 

160 52,2 52,7 50 54,3 

200 57,5 56,1 55 60,9 

250 58,7 58,4 56,6 60,9 

315 60,5 59,5 57,5 67,6 

400 64,9 65,1 62,7 70,3 

500 67,7 67,1 63,7 74,7 

630 67,8 65,5 64,1 74,7 

800 70,9 68,7 63,8 81,7 

1000 70,4 67,1 63,6 78 

1250 70,3 65,6 64,9 77,6 

1600 69,9 64,8 65,6 77,7 

2000 68,9 64,2 64,6 77,8 

2500 69,9 63,3 64 80,6 

3150 70,4 62,5 62,5 81,8 

4000 70,6 61,7 61,4 81,2 

5000 70,3 60,5 60,7 80,3 

6300 68,8 57,9 58,1 77,6 

8000 65,9 54 54,2 74,9 

10000 63,1 49,8 50,6 72,2 

12500 59,4 45,3 46,3 68,5 

16000 53,2 39,6 40,3 62,7 

20000 41,9 37,6 37,5 49,9 
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Příloha 4 

 Ukázka z kompletních výsledků měření mikroklimatických podmínek 

 
ALMEMO RANGE: D260 DIGI DIGI DIGI 

2690-8 COMMENT:   Temperatur   Feuchte    

V5 LIM-MAX:         

  LIM-MIN:         

DATE: TIME: M00: LX M02: °C M11: ms M12: %H 

22.01.2013 10:54:33,00 407 22,50 0,073 57,8 

22.01.2013 10:54:38,00 399 22,52 0,117 57,6 

22.01.2013 10:54:43,00 406 22,53 0,071 55,7 

22.01.2013 10:54:48,00 411 22,52 0,108 55,5 

22.01.2013 10:54:53,00 409 22,53 0,015 55,8 

22.01.2013 10:54:58,00 410 22,55 0,038 56,0 

22.01.2013 10:55:03,00 407 22,59 0,010 56,2 

22.01.2013 10:55:08,00 405 22,62 0,035 56,6 

22.01.2013 10:55:13,00 405 22,62 0,066 57,0 

22.01.2013 10:55:18,00 410 22,62 0,077 55,8 

22.01.2013 10:55:23,00 409 22,62 0,068 56,5 

22.01.2013 10:55:28,00 405 22,64 0,049 57,3 

22.01.2013 10:55:33,00 408 22,62 0,051 56,5 

22.01.2013 10:55:38,00 405 22,64 0,061 56,5 

22.01.2013 10:55:43,00 408 22,62 0,032 57,4 

22.01.2013 10:55:48,00 406 22,62 0,072 57,9 

22.01.2013 10:55:53,00 407 22,62 0,031 58,2 

22.01.2013 10:55:58,00 403 22,62 0,100 58,5 

22.01.2013 10:56:03,00 404 22,64 0,071 59,1 

22.01.2013 10:56:08,00 405 22,64 0,075 59,0 

22.01.2013 10:56:13,00 401 22,60 0,029 59,3 

22.01.2013 10:56:18,00 399 22,62 0,075 59,2 

22.01.2013 10:56:23,00 397 22,62 0,088 58,8 

22.01.2013 10:56:28,00 403 22,66 0,085 58,6 

22.01.2013 10:56:33,00 404 22,64 0,074 58,2 

22.01.2013 10:56:38,00 405 22,66 0,078 58,0 

22.01.2013 10:56:43,00 403 22,68 0,076 58,0 

22.01.2013 10:56:48,00 406 22,68 0,018 58,4 

22.01.2013 10:56:53,00 407 22,71 0,029 57,5 

22.01.2013 10:56:58,00 410 22,69 0,005 58,1 

22.01.2013 10:57:03,00 406 22,71 0,017 58,0 

22.01.2013 10:57:08,00 406 22,69 0,025 57,9 

22.01.2013 10:57:13,00 414 22,71 0,024 57,9 

22.01.2013 10:57:18,00 414 22,69 0,061 58,0 
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Příloha 6  

Fotografie pracovních poloh 
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Příloha 7 

 Vzor Meisterova dotazníku, odpovědi muţů a ţen na dotazník 

Meisterův dotazník 

 

Věk:     Pohlaví:   Délka praxe: 

Vašim úkolem je u kaţdé otázky zakrouţkovat odpověď, která nejvíce vystihuje Vaše pocity 

při práci. 

5 - ano, plně souhlasím 

4 - spíše ano 

3 - nevím, někdy ano, někdy ne 

2 – spíše nesouhlasí 

1 - ne, vůbec nesouhlasí 

 

 

  

ANO………………...…NE 

1. Při práci mívám často pocit časového tlaku 5 4 3 2 1 

2. Práce mě neuspokojuje, chodím do ní nerad/a 5 4 3 2 1 

3. 
Práce mě velmi psychicky zatěţuje pro vysokou 

zodpovědnost, spojenou se závaţnými důsledky 
5 4 3 2 1 

4. Práce je málo zajímavá, duševně je spíše otupující 5 4 3 2 1 

5. 
V práci mám časté konflikty a problémy, od nich se 

nemohu odpoutat ani po skončení pracovní doby 
5 4 3 2 1 

6. 
Při práci udrţuji jen s námahou pozornost, protoţe 

se po dlouhou dobu nic nového neděje 
5 4 3 2 1 

7. 
Práce je psychicky tak náročná, ţe po několika 

hodinách cítím nervozitu a rozechvělost 
5 4 3 2 1 

8. 
Po několika hodinách mám práce natolik dost, ţe 

bych chtěl(a) dělat něco jiného 
5 4 3 2 1 

9. 
Práce je psychicky tak náročná, ţe po několika 

hodinách cítím únavu a ochablost 
5 4 3 2 1 

10. 
Práce je psychicky tak náročná, ţe ji nelze dělat po 

léta stejnou výkonností 
5 4 3 2 1 
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Přehled odpovědí u muţů a ţen v dotazníku 

Muţi 

 

 

     

 

Otázky (zkráceně) ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

1. Časová tíseň 1 1 9 2 0 

2. Malé uspokojení 0 1 8 3 1 

3. Vysoká odpovědnost 0 2 3 7 1 

4. Otupující práce 0 3 3 6 1 

5. Problémy a konflikty 0 0 1 7 5 

6. Monotonie 0 2 4 6 1 

7. Nervozita 0 0 1 5 7 

8. Přesycení 0 0 5 7 1 

9. Únava 0 0 3 8 2 

10. Dlouhodobá únosnost 1 1 4 5 2 

 

Ţeny 

 

Otázky (zkráceně) ano 
spíše 

ano 
nevím 

spíše 

ne 
ne 

1. Časová tíseň 0 0 2 0 0 

2. Malé uspokojení 0 0 1 0 1 

3. Vysoká odpovědnost 0 0 0 1 1 

4. Otupující práce 0 1 0 0 1 

5. Problémy a konflikty 0 0 0 0 2 

6. Monotonie 0 0 1 0 1 

7. Nervozita 0 0 0 0 2 

8. Přesycení 0 0 1 1 0 

9. Únava 0 0 0 1 1 

10. Dlouhodobá únosnost 0 0 0 2 0 

 

 


