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Bakalářská práce pojednává o objektivizaci hodnocení zdravotních rizik práce při obrábění 

dřeva. Práce rozebírá a uvádí základní poznatky o rizikových faktorech, které jsou 

charakteristické pro profesi truhlář, jako jsou hluk a prach. Tyto rizikové faktory jsou 

definovány právními předpisy, které jim stanovují limity. Expozice hlukem a prachem je zde 

uskutečněna v reálných podmínkách přímo při provozu dřevoobráběcích strojů. Podstatnou 

částí práce jsou provedená potřebná screeningová měření. Práce poukazuje i na možné 

působení těchto rizikových faktorů na zdraví člověka. Naměřené hodnoty jsou posouzeny  

a dále vyhodnoceny. V závěru práce jsou navržena opatření, zlepšení a prevence ochrany 

zdraví při práci.  
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Faculty of Safety Engineering. Bachelor Thesis supervisor Ing. Světla Fišerová, Ph.D.  
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This Thesis describes the objectivization of evaluation the occupational health risks  

at machining of wood. The Thesis analyzes and shows the basic knowledge regarding the risk 

factors typical for joiner like noise and dust. These risk factors are defined by the legislation 

stating them the limits. The noise and dust exposure is carried under real conditions directly 

during the woodworking machinery in operation. The significant part of the Thesis represents 

the screening measurement performed. The Thesis refers to the risk factors exposure  

on human health. The results of the measurement are assessed and evaluated. At the end  

the precautions, improvements and prevention regarding the occupational health are 

suggested. 
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1 Úvod 

Hodnocení zdravotních rizik je téma velmi obšírné a v současné době často probírané. 

Problematika objektivizace hodnocení zdravotních rizik práce při obrábění dřeva mne zaujala 

natolik, že jsem využila možnosti dozvědět se něco více a nahlédnout pod pokličku tomuto 

oboru přímo v provozu. Vyžaduje velmi důkladný a odborný rozbor všech možných faktorů, 

které by mohly nějakým způsobem negativně ovlivnit zdraví člověka (zaměstnance). 

Obrábění dřeva je oblast, při které přirozeně rizika vznikají, a není jich zrovna málo. Od rizik 

zdravotních, přes rizika při obsluze dřevoobráběcích strojů, až po například nebezpečí 

výbuchu usazené vrstvy dřevného prachu. Prach je zde nesporně jedním z nejzávažnějších 

rizikových faktorů. Pro práci se dřevem je typický. Dalším rizikovým faktorem je zde hluk  

a mikroklimatické podmínky. Proto se jimi zabývám ve své bakalářské práci. 

Je zřejmé, že obrábění dřeva se neobejde bez vzniku dřevného prachu. S technickým 

vývojem a nárokem na rychlou a levnou práci se ani truhláři neobejdou bez dřevoobráběcích 

strojů, které hluk způsobují. Je tedy nezbytné, aby se tato problematika řešila a také se kladl 

důraz na prevenci, protože nedbalost může mít závažné dopady na zdraví člověka. 

V mé bakalářské práci se budu snažit nastínit problematiku objektivizace hodnocení 

zdravotních rizik. Budu se zabývat a používat právní předpisy a normy, které tuto 

problematiku upravují. Nejprve rozeberu zdravotní rizika, jež jsou typická pro truhlářství, 

dále zanalyzuji mnou vybrané pracoviště, používané dřevoobráběcí stroje a provedu 

screeningová měření. Provedená měření poté vyhodnotím, posoudím a porovnám hodnoty  

se stanovenými limity podle právních předpisů, navrhnu možná opatření a prevenci. 

Cílem mé bakalářské práce je objektivizovat hodnocení zdravotních rizik přímo 

v reálných podmínkách provozu obrábění dřeva, posoudit jednotlivé rizikové faktory, 

vyhodnotit potřebná screeningová měření a navrhnout možné zlepšení ochrany zdraví  

při práci. Dalším cílem mé práce je také posoudit, jak a v jaké míře na pracovníka působí 

rizikové faktory, jako prach a hluk, protože hluk a prach mohou závažně poškodit zdraví 

člověka.  
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2 Rešerše 

Má bakalářská práce pojednává o objektivizaci hodnocení zdravotních rizik práce,  

což je téma velmi zajímavé a obšírné. K této problematice se vztahuje řada právních předpisů 

závazných i doporučujících. Následně uvedu ty nejzákladnější a klíčové právní předpisy, které 

jsem používala a řídila se jimi.  

Zákoník práce – zákon číslo 262/2006 Sbírky, ve znění pozdějších předpisů.  

Je to zákon, který vymezuje pracovněprávní vztahy, účastníky pracovněprávních vztahů, 

základní zásady pracovněprávních vztahů, rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky 

porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Dále upravuje právní 

úkony, pracovní poměr, postup před vznikem pracovního poměru, pracovní poměr, pracovní 

smlouvu, vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru, 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní dobu a délku pracovní doby, 

rozvržení pracovní doby, přestávku v práci a bezpečnostní přestávku, dobu odpočinku, práci 

přesčas, noční práci, pracovní pohotovost, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, mzdu,  

plat a další. 

Nařízení vlády číslo 361/2007 Sbírky, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády upravuje rizikové faktory pracovních 

podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování, způsob 

hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance. Následně vytyčuje 

minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, karcinogeny, mutageny 

a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo 

teplem, bližší podmínky poskytování ochranných nápojů, bližší hygienické požadavky  

na pracoviště, pracovní prostředí a další. 

Zákon číslo 258/2000 Sbírky o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon stanovuje péči o životní a pracovní podmínky, zejména pak o vodu, 

hygienické požadavky na vodu, podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí  

a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní 

hrací plochy pro hry dětí. Následně stanovuje hygienické požadavky na výkon 

epidemiologicky závažných činností, ubytovací služby, hygienické požadavky na předměty 

běžného užívání, ochranu před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, ochranu zdraví  
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při práci, kategorizaci prací, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, chemickými 

přípravky a další. 

Nařízení vlády číslo 272/2011 Sbírky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Toto nařízení vlády upravuje hygienické limity hluku a vibrací  

na pracovištích, způsob jejich zjišťování, hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně 

zdraví zaměstnance. Pro rizikový faktor hluk stanovuje hygienické limity pro chráněný 

venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb.  

Co se týče vibrací, předepisuje hygienické limity pro chráněné vnitřní prostory staveb. 

Nakonec popisuje způsob měření a hodnocení hluku i vibrací pro denní a noční dobu.  

Kromě právních předpisů jsem čerpala i z tištěných publikací, jako jsou: 

HRNČÍŘ, Karel. Prach: Jednotky, měření, limity, preventivní opatření, účinky  

na zdraví, prohlídky, legislativa. Škodliviny v pracovním prostředí. Rožnov pod Radhoštěm: 

Rožnovský vzdělávací servis s. r. o., 2006, 142 s. ISBN 80-254-2489-8. Tato publikace 

pojednává o rizikovém faktoru, prachu. Nejprve je v knize prach definován a charakterizován, 

jsou zde uvedeny jednotky, účinky na organismus, metody měření a objektivizace, měření  

a hodnocení expozice prachu a preventivní opatření. Kniha vyšla v roce 2006, je tudíž 

překonaná, ale poskytla mi základní informace o rizikovém faktoru a jeho účincích  

na organismus. Byla vytvořena pro bezpečnostní techniky či jiné pracovníky, kteří jsou 

pověřeni péčí o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

HRNČÍŘ, Karel. Hluk: Slyšení, účinky, limity, preventivní opatření, prohlídky, 

legislativa. Škodliviny v pracovním prostředí. Rožnov pod Radhoštěm: Rožnovský vzdělávací 

servis s. r. o., 2006, 72 s. ISBN 80-254-2486-3. Publikace se zaměřuje na rizikový faktor, 

hluk. Kniha pojednává o stavbě a funkci sluchového orgánu, účincích hluku na organismus, 

metodách měření a objektivizace, příslušných limitech a o preventivních opatřeních. Uvedená 

publikace byla zhotovena pro bezpečnostní techniky či jiné pracovníky pověřené péčí  

o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kniha mi poskytla primární informace o rizikovém 

faktoru, hluku. Vyšla v roce 2006.  
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3 Ochrana zdraví při práci 

Jakákoliv práce, která je vykonávaná na pracovišti, vykazuje některé společné  

i charakteristické a jedinečné odlišnosti.[19] Veřejné zdraví chápeme jako zdravotní stav 

obyvatelstva a jeho skupin. Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření 

k vytváření a ochraně zdravých životních i pracovních podmínek, zabránění šíření infekčních 

a hromadně se vyskytujících ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku 

nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich 

zachováním. Obecně můžeme konstatovat, že pracovní prostředí a výkon pracovních činností 

je rizikovější než prostředí „občanské“. Toto platí u všech pracovišť i u často opomíjených, 

z hlediska bezpečnosti práce, administrativních pracovišť. Bezpečná práce a bezpečné 

pracoviště zkrátka není. Proto existují jakási pravidla a opatření, která chrání před negativními 

důsledky života v pracovním prostředí. Tomuto souboru pravidel a opatření říkáme 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Soubor opatření a pravidel je obsažen v mnoha 

právních předpisech a technických normách, protože bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

(dále jen BOZP) je velmi široký mezivědní obor.  

Při zajišťování BOZP ve firmě není zdaleka klíčová znalost právních předpisů z této 

oblasti, jako systém managementu BOZP. Zaměstnavatel tak musí sám vytvořit svůj systém 

zajištění BOZP, ne se ptát, co po mně právní předpis požaduje? Musí vytvořit podmínky 

podle konkrétního pracoviště a požadavků zaměstnance. Tedy je povinen vytvořit bezpečné  

a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP. 

[22] Zaměstnavatel není zdaleka jediný, kdo by měl mít zájem na zajištění BOZP.  

Na zajištění BOZP by se měl podílet sám zaměstnanec. Jeho zájmem je ochrana svého zdraví, 

jež je součástí potenciálu uplatnění na trhu práce. Tím, kdo má ještě zájem na zajištění BOZP, 

je bezpochyby stát. Ten se tímto způsobem chrání nejen před zvyšováním sociálních výdajů, 

ale chrání i tak své investice do občanů, které mu mrtvý nebo invalidní člověk splácet 

nemůže. Jsou to například investice do vzdělání a lékařská péče v dětství. [22] 

Naše společnost klade velký důraz na lidský život a blahobyt. Tento aspekt  

je základem pro bezpečnost, je důležité si uvědomit, že každý člověk má jinou míru ohledu 

k ostatním a uznává jiné standardy pro to, co je správné a co je špatné. Nutná je minimalizace 

těchto rozdílností a formalizovat tyto normy, ať už zákonnými opatřeními, tak doporučeními. 

[4]  
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4 Zásady hodnocení zdravotních rizik 

Jelikož předmětem mé bakalářské práce je objektivizace hodnocení zdravotních rizik 

při obrábění dřeva, budu se zabývat a dále specifikovat rizikové faktory hluk, prach, které 

jsou pro danou truhlářskou profesi typické a charakteristické. Podle nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, patří tyto faktory mezi rizikové faktory 

pracovních podmínek.  

Hodnocení zdravotních rizik je široký okruh, který vyžaduje, aby mezi sebou 

spolupracovali odborníci různých specializací. Zároveň je potřeba proces koordinovat a umět 

určit situace, které mnohdy nezbytně vyžadují vyhodnocení rizik.  

Hodnocení zdravotních rizik provází lidstvo celou jeho historií, ale svoji ucelenou 

historii samozřejmě nemá. V posledních letech se hodnocení zdravotních rizik stalo jakýmsi 

zaříkávadlem hygieniků. Pro hygieniky je tento myšlenkový pochod často neuvědomělý, 

protože zdravotní rizika hodnotí denně. V minulosti, dnes to platí také, existovala a existuje 

nutnost shody se stanovenými limity, standardy a požadavky.  

Na území nynější České republiky, již v dobách Rakouska – Uherska, existovalo právo 

na zdravé pracovní a životní podmínky, postupně bylo toto právo uzákoněno. Po první 

světové válce tento zákonodárný proces pokračoval. Avšak jakési souhrnné posouzení vlivů 

na zdraví se začalo vyvíjet až po druhé světové válce, kdy se v padesátých letech začíná 

vytvářet hygienická služba. V posledních deseti letech je v Evropě i u nás vidět, že není 

snadné sehnat ekonomickou, ale i politickou podporu, například při ochraně složek životního 

prostředí. Stát plní své povinnosti tam, kde je možné ochranu zdraví zajistit vyhlášením 

limitů. [28] 

Nejprve budu definovat pár pojmů: 

Analýza zdravotního rizika je metoda, kterou se vyhledávají příčiny, které 

vyvolávají zdravotní riziko.  

Enviromental impact assessment (dále jen EIA) je proces, kdy se hodnotí vliv  

na prostředí. 

Epidemiologie prostředí (environmentální epidemiologie) je vědní obor, který 

zkoumá, jak jsou stavy nebo případy s vlivem na zdraví rozloženy v určité populaci  

a ve vztahu k determinantám nebo nebezpečí v životním prostředí této populace a dále 
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aplikace studie v řízení takových nebezpečí. Epidemiologie prostředí neobsahuje pouze 

vlastní studie, ale zahrnuje předpoklady, jak by mohly být výsledky studií použity. 

Faktorem se myslí složka životního nebo sociálního prostředí člověka, která může 

lidské zdraví ovlivnit.  

Expozicí označujeme jakýkoliv kontakt mezi potenciálně nebezpečnou látkou 

(škodlivinou) ve složce prostředí (ve vzduchu, vodě, půdě, jídle) a povrchem lidského těla 

(kůže, výstelka dýchacího či zažívacího traktu). [28] 

 

4.1 Kategorizace práce 

Samotný proces kategorizace prací představuje pracnou analýzu, v České republice  

to není věc nová. Základ můžeme spatřovat již v sedmdesátých letech minulého století, kdy 

hygienická služby a další odborné složky, zabývající se sledováním zdravotního stavu 

zaměstnanců, využily získaných poznatků a studií o vlivu zátěže z práce a vytvořily první 

databáze pro jejich kontrolu.  

Kategorizaci prací upravuje zákon č. 258/2000 Sbírky, o ochraně veřejného zdraví, 

ve znění pozdějších předpisů. Práce se zařazují do čtyř kategorií podle jejich rizikovosti.  

O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného 

zdraví.  

Riziková práce je práce, při níž existuje nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo 

jiné nemoci související s prací. Rizikovou prací je dále práce zařazená do kategorie třetí  

a čtvrté. Rizikovou prací může být i práce zařazená do kategorie druhé, pokud tak rozhodne 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. [29] 

 Rizikové faktory pracovních podmínek se dělí na: rizikové faktory 

mikroklimatických podmínek, které se člení na zátěž teplem a zátěž chladem; dále chemické 

faktory, které se člení na látky a směsi obecně, olovo, prach, karcinogeny, mutageny, látky 

toxické pro reprodukci a azbest; dále biologické činitele, jež se člení na skupiny; fyzickou 

zátěž, která se člení na celkovou fyzickou zátěž, lokální svalovou zátěž, pracovní polohy  

a ruční manipulaci s břemeny. [21] Dále rizikové faktory hluku, vibrací, neionizujícího záření, 

optického záření a ionizujícího záření (upravují je zvláštní předpisy). 
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Pro povolání truhlář jsou typickými vyskytujícími se rizikovými faktory hluk a prach, 

proto se jimi budu zabývat. Hluk a prach jsem vybrala proto, jelikož můžeme předpokládat 

zařazení do kategorie druhé a třetí. [17]  

 

4.2 Hluk 

Hlukem označujeme každý zvuk, který je nepříjemný nebo nežádoucí, nebo jiné 

rušení. [6] Současná moderní věda a technika stále vyvíjí a umožňuje využití nových strojů  

a zařízení, dochází k čím dál větší automatizaci pracovních postupů a procesů. Hlučnost roste 

a je proto nezbytné se touto problematikou zabývat. Podle časového průběhu může být hluk 

impulsní a neimpulsní. [16] 

Hluk pozadí je celkové rušení ze všech zdrojů v soustavě, použité pro vytváření, 

přenos, detekci, měření nebo záznam signálu. Hluky o hladinách do 65 decibelů (dále jen dB) 

již vyvolávají ztrátu duševní pohody. Hluky do 85 dB mohou způsobit bolesti hlavy, zažívací 

obtíže a nespavost. Hluky nad 85 dB již mohou poškodit sluchový orgán. [17] 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A normovaná na jmenovitou dobu 

pracovního dne 8 hodin, LEX,8h je veličina vypočítaná z naměřené ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A, určená vztahem  

   

decibelů (dále jen dB), 

Rovnice 1 [6] 

kde 

Te je doba expozice hluku na pracovišti, vyjádřená v hodinách; 

T0 časový interval 8hodin. 

Práh slyšení je nejnižší hladina akustického tlaku stanoveného zvuku, která  

je u daného posluchače schopná evokovat sluchový vjem; předpokládá se, že zvuk 

přicházející k uším od jiných zdrojů je zanedbatelný. 

Práh bolesti je nejnižší hladina akustického tlaku specifikovaného zvuku, která bude 

u daného posluchače stimulovat vjem určité bolesti v uchu. 
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Oblast slyšení je oblast vymezená křivkami určujícími práh slyšení a práh bolesti jako 

funkce kmitočtu. 

Nejistota měření je parametr, který je přidružený k výsledku měření charakterizující 

rozptyl hodnot, může být logicky přiřazen k měřené veličině, jež je předmětem měření. [6] 

Akustický tlak můžeme definovat jako efektivní hodnotu okamžitých akustických 

tlaků za daný časový interval, pokud není stanoveno jinak. 

Hladina akustického tlaku Lp je logaritmus poměru daného akustického tlaku 

k referenčnímu akustickému tlaku; hladina akustického tlaku v decibelech je dvacetinásobek 

dekadického logaritmu tohoto poměru. 

Časově průměrovaná hladina akustického tlaku (ekvivalentní hladina akustického 

tlaku) je logaritmus poměru dané efektivní hodnoty akustického tlaku během stanoveného 

časového intervalu k referenčnímu akustickému tlaku; ekvivalentní hladina akustického tlaku 

v decibelech je dvacetinásobek dekadického logaritmu tohoto poměru. 

Špičkový akustický tlak je logaritmus poměru daného akustického tlaku 

k referenčnímu akustickému tlaku; hladina akustického tlaku v decibelech je dvacetinásobek 

dekadického logaritmu tohoto poměru. [6] 

Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci je vyjádřený 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h a rovná se 85 dB. [20] 

Pracovníci sléváren, pil, kotláren a tam, kde se využívají různá pneumatická  

a elektrická zařízení, jsou vystavováni vysokým hladinám hluku. [17] 

 

4.3 Prach 

Polétavým prachem rozumíme všechny částice, které jsou obklopeny vzduchem 

v daném objemu vzduchu. 

Podle evropské normy ČSN EN 481 – Ovzduší na pracovišti: Vymezení velikostí 

frakcí pro měření polétavého prachu jsou určeny konvence frakcí pro odběr vzorků 

polétavého prachu podle velikostí částic. 
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Norma přesně určuje a rozděluje frakce na: 

- vdechovatelné frakce – hmotnostní složka polétavého prachu, jež je vdechnuta 

nosem a ústy, 

- extrathorakální frakce – hodnostní složka vdechnutých částic, které za hrtan 

nepronikají, 

- thorakální frakce – hmotnostní složka částic vdechovaných, které pronikají za hrtan, 

- tracheobronchiální frakce – hmotnostní složka částic vdechnutých, které pronikají  

za hrtan, avšak nepronikají do dýchacích cest bez řasinkového epitelu, 

- respirabilní frakce – hmotnostní složka částic vdechnutých, jež do dýchacích cest, 

kde řasinkový epitel není, pronikají. [9] 

Expozice (inhalační) je přítomnost chemické látky ve vzduchu, která je vdechována 

nějakou osobou. [9] 

Prachy můžeme rozlišovat z hlediska účinků na organismus na: 

- prachy s převážně fibrogenním účinkem (křemen, slída), 

- prachy s možným fibrogenním účinkem (oxid křemičitý), 

- prachy s převážně nespecifickým účinkem (cement, oxidy železa), 

- prachy s převážně dráždivým účinkem (textilní prachy, prachy z exotických dřevin), 

- vláknité prachy (azbest). [19] 

Aerosolem můžeme označit hmotné částice, které jsou rozptýlené ve vzduchu. Částice 

mohou být podle skupenství buď pevné, anebo kapalné. [18] 

Hygienickým limitem chemické látky nebo prachu se rozumí přípustný expoziční 

limit nebo nejvyšší přípustná koncentrace. Přípustný expoziční limit chemické látky nebo 

prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů 

v pracovním ovzduší. Těmto koncentracím může být zaměstnanec vystaven, aniž  

by u něj došlo k poškození zdraví. Udává se v jednotkách mg/m
3
. [21] 

Prach se vyskytuje v uhelných dolech, v keramickém průmyslu, metalurgické výrobě  

a ve slévárnách. [17] 
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5 Charakteristika vybraného pracoviště 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala firmu Truhlářství Minář a Pospíšil,  

kde mi majitel umožnil provést screeningová měření a dal mi příležitost objektivizovat 

hodnocení zdravotních rizik v reálných podmínkách provozu obrábění dřeva. 

 

5.1 Firma Truhlářství Minář a Pospíšil 

Firma Truhlářství Minář a Pospíšil je zakázkové truhlářství s celorepublikovou 

působností, její sídlo se nachází v obci jménem Jedlí. Obec se rozkládá na pomezí severu 

Moravy a východních Čech. Mají velmi rozmanitý sortiment a jsou schopni realizovat 

prakticky jakékoliv komplexní řešení od vestavěných skříní, kuchyňských linek, schodů,  

přes dveře, až po zahradní nábytek. K výrobě nábytku používají masivní dřevo různých 

druhů, ale i laminované dřevotřískové desky různých úprav jak barevných, tak povrchových. 

Masivní dřevo odebírají od různých místních pil, například od Pily Hoštejn s. r. o..  

Ve firmě jsou 2 stálí zaměstnanci. Budova, ve které se nachází truhlářská dílna,  

je jednopodlažní. V budově je kromě dílny i sociální zařízení a denní místnost. Půdorys  

a celkové rozmístění dřevoobráběcích strojů jsou uvedeny v příloze 1. Truhlářská dílna  

je prostorná a po celé její ploše jsou rozprostřeny dřevoobráběcí stroje. Jsou to zejména: 

1) Rozmítací pila 

2) Kombinovaná srovnávací a tloušťkovací fréza Rojek MSP410M  

3) Spodní frézka SF – 450/1200 

4) Tloušťkovací fréza Heinrich 

5) Dlabačka Houfek VD – 20F 

6) Formátovací pila Robland Z 320 

7) Odsávací zařízení AC word RT 302 

8) Stojanová vrtačka MZ5916 

9) Pokosová pila Makita 

10) Odsávací zařízení URBAN TECHNIK U – 2000 DUO 
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11) Poloautomatická olepovačka hran MINIPROF 100 Revolver  

12) Pásová bruska PBV – 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Obrázek 1: Firma Truhlářství Minář a Pospíšil [autorka] 

 

 
Obrázek 2: Truhlářská dílna [autorka] 

 

 
Obrázek 3: Truhlářský výrobek – venkovní 

stavba [27] 
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5.2 Používané truhlářské materiály 

1) Dřevo masiv 

Jednou z nejčastěji využívaných surovin je dřevo smrkové. Barva smrkového dřeva  

je smetanově bílá až nahnědlá, má zřetelné letokruhy. Na všech třech řezech (příčný, podélný, 

tečný) můžeme snadno zaznamenat výrazné barevné odlišení jarní a letní přírůstkové vrstvy 

dřeva. Smrkové dřevo je i přes svou měkkost houževnaté, poměrně pevné a pružné, lehké. 

Velmi dobře se opracovává. Málo se bortí a sesychá. Je velmi trvanlivé pokud se skladuje 

v suchém prostředí. Jeho předností je nízká cena. 

Borové dřevo je měkké, křehčí než smrkové. Jádro má oranžově hnědé. Letokruhy 

jsou zřetelné. Hůře se moří, natírá a lepí než dřevo smrkové. Největší nevýhodou je ronění 

pryskyřice. 

Jasanové dřevo má širokou světle žlutou běl a šedohnědé jádro. Cévy jarního dřeva 

jsou výrazné a na podélných řezech tvoří podobně jako u dubu dobře viditelné rýhy (póry).  

Dřevo dubu má poměrně úzkou světlehnědou běl a široké, stejnoměrně hnědě 

zbarvené jádro. Základními vlastnostmi dubového dřeva jsou tvrdost, pevnost, houževnatost  

a trvanlivost. Ze dřev stromů, které rostou v České republice, nejdéle vzdoruje povětrnostním 

podmínkám. Dobře se lepí i moří. 

Bukové dřevo je tvrdé, málo pružné, poměrně pevné. Barvu má světle hnědou  

až narůžovělou. Je stejnorodé a husté. Velmi dobře se obrábí, moří a lepí. 

Olše má dřevo bez barevně odlišeného jádra, oranžové, na vzduchu šednoucí. Olše  

je charakteristická mimořádně homogenní strukturou, neboť její buněčné stěny jsou v jarním  

i letním dřevě stejně tlusté. Olši lze využít v nábytkářství a umění. Dobře se obrábí, štípe, lepí, 

vzdoruje vlhkosti, je lehká. [27] 

2) Řezivo 

Tímto termínem můžeme nazvat všechny dřevěné polotovary, které získáváme  

ze syrového dřeva. Řezivo dělíme podle příčného průřezu na: 

- deskové, patří zde prkna, fošny; 

- hraněné, zde patří hranolky, hranoly, trámy; 

- polohraněné, do této skupiny patří polštáře, které se v truhlářské praxi nevyužívají; 
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- drobné, jsou to například latě a lišty. [24] 

3) Deskové materiály ze dřeva 

Jsou to materiály, které získáváme různými technologiemi, například vrstvením, 

lepením jednotlivých dýhových vrstev nebo slisováním, patří zde: 

- překližky, 

- laťovky, 

- biodesky, 

- desky dřevotřískové, 

-desky dřevooštěpkové, 

-desky dřevovláknité. [24] 

Laminované desky na bázi dřeva s povrchem laminovaným melaminovou pryskyřicí 

odebírají od firem EGGER CZ s.r.o. a KRONOSPAN Jihlava. Laminované dřevotřískové 

desky jsou tradiční velkoplošné desky na bázi dřeva, upravují se povrchově impregnovaným 

dekorativním papírem. Současný trh nabízí širokou škálu dekorů a umožňuje výběr z mnoha 

struktur povrchu. Laminované desky umožňují různorodé využití v mnoha odvětvích 

nábytkářského průmyslu. [15] 
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6 Komplexní rozbor zdravotních rizik 

Veličiny používané při posouzení nebo hodnocení účinku zvuku na sluch jsou: 

- hladina expozice hluku normovaná na jmenovitou osmihodinovou dobu pracovního 

dne LEX,8h; 

- expozice zvuku A za dobu trvání T, obvykle osm hodin EA,T; 

- hodnotící hladina za 8 hodin s korekcí na tónovost KT = 0; 

- špičková hladina akustického tlaku Lpeak; 

- špičková hladina akustického tlaku C LCpeak. 

Je známo, že rušení řeči a slyšení hlukem může v pracovních situacích vést k nehodám 

v důsledku špatného porozumění, neporozumění, neschopnosti zaslechnout varovné výkřiky, 

přibližující se vozidla, padající předměty a tak dále. Komunikace s nasazenými chrániči 

sluchu vyžaduje zvláštní pozornost a existuje potřeba nějakých nástrojů pro hodnocení a popis 

vnímání zvukových pokynů při nošení chráničů sluchu. Sluchové schopnosti posluchače 

ovlivňuje také hladina, při které lze porozumět řeči v hluku. Další speciální případy, které 

vyžadují značnou pozornost při komunikaci řečovými signály, zahrnují školní třídy  

a konferenční místnosti. [14] Pokud se prokáže, že ekvivalentní hladiny hluku A překračují 

přípustný expoziční limit 80 dB, který je stanoven pro osmihodinovou směnu, musí 

zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně 

sluchu. Pokud je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, zaměstnavatel musí zajistit,  

aby zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky používali. [20] Účinky hluku jsou 

stanoveny jednak působením na sluchový orgán, tak působením na jiné orgány. Hluk, který 

mechanicky poškozuje vnitřní ucho a způsobuje akustické trauma, se pohybuje v rozmezí  

120 – 140 dB. Působením hluku může pak vzniknout akutní či chronické akustické trauma. 

[16] Při expozici prachu exotických či tvrdých dřev může vzniknout rakovina sliznice nosní 

nebo vedlejších dutin nosních profesionálními vlivy. Je velmi obtížné jednoznačně prokázat, 

co bylo příčinou nádorového onemocnění. Bujení nádoru je zdlouhavý proces, který zdaleka 

není dobře znám a prozkoumán. Rakovinu způsobují především exotická dřeva. [17]  

Při výrobě a zpracování dřeva by měla být osvětlenost při práci na dřevoobráběcích 

strojích 500 luxů a mělo by být zabráněno stroboskopickému jevu. [7]  
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7 Screeningová měření 

Screening můžeme chápat jako jednoduchý proces, kterým se zjišťuje, jestli existuje 

vliv na zdraví. Pokud screening prokáže, že je nutná podrobnější analýza, následuje scoping. 

Kvalita screeningu je závislá na znalostech toho, kdo jej provádí a na informacích, které  

má k dispozici. Je proto namístě pověřit screeningem odborně připraveného pracovníka.  

Na tuto fázi nelze nahlížet jako na méně odbornou nebo lehkou. [28] 

 

7.1 Měřicí přístroje 

Měřicí přístroje jsem si zapůjčila v laboratoři fakulty. S přístroji jsem se již dříve 

seznámila v předmětu Pracovní prostředí. Bylo nutné důkladné prostudování návodů k použití 

jednotlivých přístrojů. Měřením v provozu předcházela zkušební měření v laboratoři. 

Zkušební měření sloužila k osvojení si postupů a k důkladnému seznámení se všemi měřicími 

přístroji. 

 

7.1.1 Acoustilyzer AL1 

Acoustilyzer AL1 je ruční zvukoměr a akustický analyzátor pro měření  

a monitorování hladiny akustického tlaku. Navíc nabízí základní audio měření. Měřicí přístroj 

Acoustilyzer AL1, který používám při mé práci, patří do třídy 2, proto tedy uvažuji celkovou 

nejistotu 3 dB, jak doporučuje norma ČSN ISO 9612. Přístroj je vyobrazen na obrázku 4. 

Výstupy se zobrazují na podsvíceném LCD displeji a zároveň se ukládají do interní paměti 

přístroje. Přístroj je napájen pomocí alkalických baterií. Acoustilyzer AL1 monitoruje: 

- Leq – ekvivalentní hladinu akustického tlaku [dB], 

- Lmax - maximální naměřenou hladinu akustického tlaku [dB],  

- Lmin – minimální naměřenou hladinu akustického tlaku [dB],  

- SPL – aktuální naměřenou hladinu akustického tlaku [dB],  

- LCpeak – hladinu špičkového akustického tlaku [dB]. 

Součástí vybavení přístroje jsou váhové filtry Flat, A, C, X-Curve-1, RLB. Dynamický 

rozsah činí 30 – 130 dB, při použití MiniSPL, což je mikrofon, který je používán společně 

s přístrojem. [23] 
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7.1.2 Almemo 2590 – 2 

Almemo 2590 – 2 je multifunkční měřicí přístroj a záznamník dat. Můžeme jej vidět 

na obrázku 5. Má 5 měřicích vstupů a 2 výstupy pro USB. Almemo 2590 – 2 je vybaven 

Anemometrickým čidlem: rozsah proudění vzduchu 0 – 2 m/s, teplota 0 - 50°C. Dále  

je vybaven čidlem pro měření teploty, relativní vlhkosti a rosného bodu. Nechybí ani sonda, 

která nese název Luxsonde pro měření osvětlení. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Výškoměr / barometr / teploměr GDT 1100 

Je to digitální barometr, teploměr a výškoměr Greisinger GTD 1100. Měří tlak 

vzduchu, teplotu a výšku. Umožňuje zadání nadmořské výšky s přepočtem tlaku nad hladinou 

moře. Můžeme jej vidět na obrázku 6. Měření tlaku vzduchu: měřicí rozsahy 300 až 1100 

 
Obrázek 4: Acoustilyzer AL1 [autorka] 

Obrázek 5: Almemo 2590 – 2 [autorka] 
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mbar, rozlišení 0,1 mbar. Měření teploty: měřicí rozsahy - 10 až + 50 °C, rozlišení 0,1 °C. 

Měření výšky: měřicí rozsahy - 500 až - 200 m, -200m až + 2000 m, + 2000 m až + 9000 m, 

rozlišení 1 m; 0,5 m; 1 m. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 Stativ Hama Star 62 

Stativ Hama Star 62 je stativ se třemi teleskopickými nohami. Stativ Hama Star 62 

můžeme vidět na obrázku 7. 

 

7.1.5 MicroDust Pro 

MicroDust Pro je zařízení, které můžeme vidět na obrázku 8. Umožňuje měření 

koncentrace prachových částic v reálném čase. K tomuto využívá tzv. fotometrickou metodu. 

Přístroj je vybaven měřicí celou a LCD displejem. Přístroj může pracovat v rozsazích:  

0,001 – 2,500 mg/m
3
; 0,01 - 25,00 mg/m

3
; 0.1 - 250,00 mg/m

3
; 1 - 2500 mg/m

3
. Naměřená 

data se poté uloží do PC pomocí programu Win Dust Pro. [5]  

 
Obrázek 6: 

Výškoměr/barometr/teploměr 

GDT 1100 [autorka] 

 
Obrázek 7: Stativ Hama Star 62 

[autorka] 
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7.1.6 Testo Logger 177 – H1 

Testo Logger 177 – H1 je měřicí přístroj pro měření teploty a relativní vlhkosti.  

Je vyobrazen na obrázku 9. Typ sondy NTC (externí): měřicí rozsah - 40 až + 120 °C, 

přesnost ± 0,2 °C (- 25 až + 70 °C); ± 0,4 °C (zbytek rozsahu), rozlišení 0,1 °C. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Obrázek 8: MicroDust Pro [autorka] 

 
Obrázek 9: Testo Logger 

177 – H1 [autorka] 
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7.2 Měření v provozu 

S nabitými a připravenými měřicími přístroji jsem uskutečnila měření v provozu. 

Měření byla prováděna za nejobvyklejšího stavu. 

 

7.2.1 Měření expozice hluku v provozu 

Měření hlukové zátěže jsem provedla pomocí měřicího přístroje Acoustilyzer AL1, 

který jsem umístila do blízkosti hlavy pracovníka do vzdálenosti 0,1 - 0,3 m od vstupu 

zvukovodu vnějšího ucha, jak doporučuje norma ČSN 9612. Data jsem si uložila a pomocí 

programu Minilink vyhodnotila. Měření hlukové zátěže jsem uskutečnila dne 11. ledna 2013 

v dopoledních hodinách. 

Zvukoměry musí vyhovovat alespoň požadavkům na přístroje třídy 2, jsou uvedeny 

v IEC 651. Preferují se zvukoměry třídy 1. Měřicí přístroj Acoustilyzer AL1, který používám 

při své práci, patří do třídy 2, uvažuji tedy celkovou nejistotu 3 dB. [14] 

Měření 

Vybrané základní veličiny měření jsou ekvivalentní hladina akustického tlaku  

A (LAeq,T) a expozice zvuku A (EA,T) během stanoveného časového intervalu T. 

V závislosti na povaze hluku a druhu hodnoceného účinku se mohou změřit další 

veličiny měření, jako je nejvyšší okamžitá nevážená hladina akustického tlaku A Lpeak, 

nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku A LApeak a nejvyšší okamžitá hladina akustického 

tlaku C LCpeak, nebo jiné veličiny.  

V závislosti na účelu se může měřit během práce na pevně stanoveném místě nebo  

na pracovníkovi. Z důvodu vysoké přesnosti se může vybrat metoda, kdy je mikrofon umístěn 

na osobě.  

Expozice hluku na pracovním místě zahrnuje hluky vytvářené zde a hluky přicházející 

od jiných zdrojů v prostředí. Měření musí poskytnout kvantitativní popis charakteristické 

potenciální expozice hluku na pracovním místě.  

Pokud se expozice hluku určuje pro dobře stanovené pracovní místo, provádí  

se měření na tomto specifickém místě. Pokud osoba zaujímá více než jedno pracovní místo, 

může se ekvivalentní hladina akustického tlaku A nebo expozice zvuku A určit buď odděleně 
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pro rozdílná pracovní místa, nebo pro osoby zaujímající tato pracovní místa. Každá veličina 

se stanoví v jednom časovém intervalu umožňujícím určení kumulativní expozice této osoby 

během pracovní směny. 

Umístění mikrofonu a měřicí místa 

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

osoba není přítomna. V jiných případech, kdy osoba musí být na pracovním místě, by se měl 

mikrofon umístit, pokud je to proveditelné, přibližně 0,1 m od vstupu zvukovodu vnějšího 

ucha, které přijímá vyšší hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. Mikrofon 

zvukových expozimetrů a zvukoměrů, který je připevněn na osobě, se musí připevnit  

na helmu nebo na rameno či límec ve vzdálenosti přibližně mezi 0,1 m až 0,3 m od vstupu 

zvukovodu vnějšího ucha. [14] 

Doba měření 

Normovaný/referenční časový interval TN je takový časový interval, který reprezentuje 

dobu trvání jedné pracovní směny (konvečně 8 hodin (T0)), pro který se určuje ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A. 

Časový interval měření T je takový časový interval, během něhož se integruje  

a průměruje druhá mocnina akustického tlaku A. 

Časové intervaly měření se musí zvolit tak, aby se změřily a postihly všechny 

významné změny hladin hluku na pracovním místě. Kromě toho se časové intervaly měření 

musí vybrat tak, aby při opakování měření byl výsledek souhlasný. 

Časový interval měření závisí na druhu expozice hluku. Může se rozdělit na dílčí 

časové intervaly, ve kterých je expozice hluku stejného druhu, např. odpovídající rozdílným 

činnostem na pracovním místě nebo v pracovním prostředí. 

Zvolená doba trvání měření závisí na kolísáních hluku. Musí být dostatečně dlouhá, 

aby výsledná hladina expozice hluku byla reprezentativní pro činnosti prováděné 

zaměstnancem. Doba trvání musí být buď po celou délku činnosti, její části, nebo po několik 

opakování činnosti. Nejkratší doba trvání měření musí být 15 sekund. [14] 
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Z tabulky 1 můžeme vyčíst, že v den měření v truhlářské dílně byla naměřena teplota 

17,57 °C, což je teplota nízká a nevyhovující. Relativní vlhkost byla 45,57 %, což je také 

nižší hodnota, ale nachází se v rozmezí 30 – 70 %. [21] Osvětlení bylo 200 luxů. 200 luxů  

je hodnota nevyhovující, doporučená hodnota při práci na dřevoobráběcích strojích je 500 

luxů a mělo by být zabráněno stroboskopickému jevu, jak doporučuje norma. [8] Rychlost 

proudění vzduchu byla 0,05 m/s. Rychlost proudění vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 

0,1 – 0,2 m/s. [21] 

1) Pásová bruska PBV – 220 

Pásová bruska je dřevoobráběcí stroj, který slouží k broušení povrchů pomocí 

nasazovaných brusných pásů o různé hrubosti, které jsou podobné smirkovým papírům. 

Opracování dřeva pomocí pásové brusky patří ke konečné fázi opracovávání materiálu. 

Jedním z hlavních rizik u pásové brusky je prašnost a tím hrozící nebezpečí ohrožení 

dýchacích cest pracovníka jemným prachem. Jako bezpečnostní opatření je zde nezbytná 

instalace účinného odsávacího zařízení. Dalším rizikem spojeným s pásovou bruskou  

je možné sjetí, uvolnění, přetržení, vymrštění brusného pásu, čímž hrozí nebezpečí zasažení 

obsluhy brusným pásem. Bezpečnostní pojistku zajišťuje správné vyvážení pracovního 

ústrojí, které nese brusný nástroj. Při použití pásové brusky je velmi důležitá přítomnost všech 

krytů. Odejmutí takového krytu může způsobit vtažení ruky a tím zdravotní újmu pracovníka. 

Měření jsem uskutečnila pomocí měřicího přístroje Acoustilyzer AL1. Pro měření 

hygienické expozice hluku jsem umístila přístroj do sluchového pole pracovníka. Měření jsem 

prováděla 3 minuty. Opracovávaným materiálem pomocí pásové brusky PBV – 220 byly 

hranoly ze dřeva jasanu. Při měření bylo spuštěno odsávací zařízení URBAN TECHNIK  

U – 2000 DUO. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 1: Mikroklimatické podmínky v truhlářské dílně dne 11. ledna 

2013 [autorka] 

Teplota 

[°C] 

Relativní 

vlhkost 

[%H] 

Osvětlení 

[Lx] 

Proudění 

vzduchu 

[m/s] 

Barometrický 

tlak [mbar] 

17,57 45,57 200,00 0,05 965,40 
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Z grafu (obrázek 10) je patrné, že hladiny kolísají. Kolísavost je způsobena činností 

pracovníka, protože činnost na pásové brusce není konstantní. Měřicí přístroj Acoustilyzer 

AL1, který používám při mé práci, patří do třídy 2, proto tedy uvažuji celkovou nejistotu  

3 dB. [14] Hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku naměřil Acoustilyzer AL1  

78,6 ± 3 dB. Pásová bruska PBV – 220 je vyobrazena na obrázku 11. 

 

 

 
Obrázek 10: Graf průběhu ekvivalentní hladiny a mezních hladin v čase Pásová bruska PBV – 

220 [autorka] 

Tabulka 2: Naměřené hodnoty Pásová bruska PBV – 220 [autorka] 

Dřevoobráběcí 

stroj 
Time LEQ[dB] MIN_dt MAX_dt 

Pásová bruska 

PBV – 220 
0:03:00 78,6 77,5 77,7 
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2) Formátovací pila Robland Z320 

Formátovací pila je dřevoobráběcí stroj, který se používá pro přesnou úpravu 

požadovaného formátu. Největším rizikem u formátovací pily je styk ruky s pilovým 

kotoučem. Může dojít k pořezání, amputaci prstů. Je nezbytné, aby se dodržovaly 

bezpečnostní pokyny, dodržování zákazu práce v rukavicích a přítomnost ochranného krytu 

kotouče. 

Měření jsem uskutečnila pomocí měřicího přístroje Acoustilyzer AL1. Pro měření 

hygienické expozice hluku jsem umístila přístroj do sluchového pole pracovníka, měření jsem 

prováděla 30 vteřin. Opracovávaným materiálem pomocí formátovací pily Robland Z320 bylo 

masivní dřevo jasanu. Při měření bylo spuštěno odsávací zařízení AC word RT 302. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 11: Pásová bruska PBV – 220 [autorka] 

 

Tabulka 3: Naměřené hodnoty Formátovací pila Robland Z320 

[autorka] 

Dřevoobráběcí 

stroj 
Time LEQ[dB] MIN_dt MAX_dt 

Formátovací pila 

Robland Z320 
0:00:30 82,5 82,1 82,9 
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Z grafu (obrázek 12) můžeme vyčíst fluktuaci hladin. Kolísavost je způsobena 

rozmanitostí činností pracovníka a také řezaným materiálem. Měřicí přístroj Acoustilyzer 

AL1, který používám při své práci, patří do třídy 2, proto tedy uvažuji celkovou nejistotu  

3 dB. [14] Hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku naměřil Acoustilyzer AL1  

82,5 ± 3 dB. Formátovací pila Robland Z320 je vyobrazena na obrázku 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 12: Graf průběhu ekvivalentní hladiny a mezních hladin v čase Formátovací pila Robland 

Z320 [autorka] 
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Obrázek 13: Formátovací pila Robland Z320 [autorka] 
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3) Kombinovaná srovnávací a tloušťkovací fréza Rojek MSP410M 

Kombinovaná srovnávací a tloušťkovací fréza využívá rovinného frézování 

(hoblování). Slouží k opracovávání hrubých řezaných ploch, k vytvoření pravých úhlů  

a k zarovnání spár. U tohoto dřevoobráběcího stroje je existence rizika zpětného vrhu 

obráběného materiálu, který by mohl zasáhnout obsluhu. Je důležité řídit se pokyny výrobce 

dřevoobráběcího stroje. Dalším rizikem je zde hlučnost a prašnost a s tímto i spojené 

nebezpečí ohrožení dýchacích cest a poškození sluchu. Jako bezpečnostní opatření je zde 

nezbytná instalace účinného odsávacího zařízení a používání ochrany sluchu. 

Měření jsem uskutečnila pomocí měřicího přístroje Acoustilyzer AL1. Pro měření 

hygienické expozice hluku jsem umístila přístroj do sluchového pole pracovníka, měření jsem 

prováděla 25 vteřin. Opracovávaným materiálem pomocí kombinované srovnávací  

a tloušťkovací frézy Rojek MSP410M bylo masivní dřevo olše. Při měření bylo spuštěno 

odsávací zařízení AC word RT 302. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 14: Kombinovaná srovnávací a 

tloušťkovací fréza Rojek MSP410M [autorka] 

Tabulka 4: Naměřené hodnoty Kombinovaná srovnávací a 

tloušťkovací fréza Rojek MSP410M [autorka] 

Dřevoobráběcí 

stroj 
Time LEQ[dB] MIN_dt MAX_dt 

Kombinovaná 

srovnávací a 

tloušťkovací fréza 

Rojek MSP410M 

0:00:25 86,3 82,4 84,3 
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Z grafu (obrázek 15) můžeme vyčíst, že kolísavost hladin je zde zřejmá. Je způsobena 

rozmanitostí činností pracovníka a také opracovávaným materiálem. Měřicí přístroj 

Acoustilyzer AL1, který používám při mé práci, patří do třídy 2, proto tedy uvažuji celkovou 

nejistotu 3 dB. [14] Hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku naměřil Acoustilyzer 

AL1 86,3 ± 3 dB. Kombinovaná srovnávací a tloušťkovací fréza Rojek MSP410M  

je vyobrazena na obrázku 14. 

Všechna naměřená data pomocí Acoustilyzeru AL1 jsou uvedena v příloze 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 15: Graf průběhu ekvivalentní hladiny a mezních hladin v čase Kombinovaná 

srovnávací a tloušťkovací fréza Rojek MSP410M [autorka] 
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Stanovení hlukové zátěže pracovníka za osmihodinovou pracovní dobu je obtížné, 

jelikož práce truhláře je velmi různorodá. Proto demonstruji osmihodinovou pracovní dobu  

a dále pracovní týden na příkladě, který je považován za nejčastější stav. Jak můžeme vidět 

v tabulce 5 je uveden časový snímek činností pracovníka za pracovní týden. V tabulce 5 jsou 

uvedeny jednotlivé dřevoobráběcí stroje a doby, kdy je pracovník používá.  

Je-li časový interval měření T rozdělen na kratší intervaly Ti, vypočítá se ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A pomocí vztahu:  

 

 dB,  

Rovnice 2 [14] 

kde 

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

T se rovná          , 

m je celkový počet dílčích časových intervalů. [14] 

Ekvivalentní hladina hluku za osmihodinovou směnu LAeq,8h se vypočte ze vztahu: 

 

     dB.  

Rovnice 3 [20] 

 

Průměrná týdenní expozice hluku se určí podle vztahu: 

 

   dB,  

Rovnice 4 [20] 

kde 

n je počet směn během sledovaného období. [20] 
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7.2.2 Výsledky měření expozice hluku v provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky 5 můžeme vyčíst jednotlivé ekvivalentní hladiny hluku za osmihodinové 

směny a dále průměrnou týdenní expozici hluku. Podle nařízení vlády číslo 272/2011 Sbírky, 

je přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku vyjádřen ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A LAeq,8h  a rovná se 85 dB. V tabulce 5 můžeme vidět, že se hodnoty 

pohybují kolem hodnoty 85 dB. Přípustný expoziční limit sice nepřekračují, avšak přičteme-li 

nejistotu 3 dB, hodnoty limit překračují. Je tedy nezbytné problém řešit, protože hodnoty 

nejsou optimální. 

 

7.2.3 Měření expozice prachu v provozu 

Měření expozice prachu jsem provedla pomocí měřicího přístroje MicroDust Pro, 

který jsem umístila do dýchací zóny pracovníka. Naměřená data jsem si uložila a pomocí 

programu Win Dust Pro vyhodnotila. Měření expozice prachu jsem uskutečnila dne 18. ledna 

2013 v dopoledních hodinách. 

 

 

 

 

 

Tabulka 5: Výpočty [autorka] 

  
Hoblovka 

[min] 

Formátovací 

pila [min] 

Pásová 

bruska 

[min] 

Mechanické 

činnosti 

[min] 

Celkem 

[min] 

LAeq,8h 

[dB] 

LAeq,w 

[dB] 

1. pracovní 

den 
100 240 100 40 480 

82,86 ± 

3 

82,63 ± 3 

2. pracovní 

den 
90 200 120 70 480 

82,36 ± 

3 

3. pracovní 

den 
120 200 100 60 480 

82,92 ± 

3 

4. pracovní 

den 
120 210 60 90 480 

82,87 ± 

3 

5. pracovní 

den 
60 240 120 60 480 

82,05 ± 

3  
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Z uvedených grafů 16, 17 a tabulky 6 je patrné, že průměrná hodnota teploty je  

16,16 °C a relativní vlhkost 34,82 %, což lze považovat za hodnoty nízké a nevyhovující.  

 

 

Tabulka 6: Mikroklimatické podmínky 

v truhlářské dílně dne 18. ledna 2013 [autorka] 

Měření Teplota [°C] 
Relativní 

vlhkost [%] 

1 17,1 31,8 

2 17 28,1 

3 15,4 35,5 

4 15,7 37,9 

5 15,6 40,8 

 

 
Obrázek 17: Graf teploty v truhlářské 

dílně dne 18. ledna 2013 [autorka] 

 
Obrázek 16: Graf relativní vlhkosti 

v truhlářské dílně dne 18. ledna 2013 

[autorka] 
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Fotometrická metoda 

Jednotlivá měření fotometrickou metodou byla provedena dne 18. ledna 2013 celkem 

u třech dřevoobráběcích strojů. Měřicí přístroj MicroDust Pro jsem umístila na stativ a měřicí 

sondu jsem držela po dobu měření v dýchací zóně. Výsledky můžeme vidět níže, jsou 

vygenerované pomocí softwaru WinDust Pro, v tabulkách jsou vypsané koncentrační 

statistiky a časy jednotlivých měření. Dále jsou uvedeny grafy závislosti koncentrace  

na reálném čase. 

1) Formátovací pila Robland Z320 

Měření expozice prachu při práci na dřevoobráběcím stroji Formátovací pila Robland 

Z320 bylo provedeno po dobu 10 minut. Průběh měření můžeme vidět v tabulce 7. Při měření 

bylo spuštěno odsávací zařízení AC word RT 302. Opracovávaný materiál byla DTD 

dřevotříska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 18: Graf naměřených hodnot MicroDust Pro - Formátovací pila Robland Z320 

[autorka] 

Tabulka 7: Naměřené hodnoty MicroDust Pro - Formátovací pila Robland Z320 [autorka] 
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Z grafu (obrázek 18) můžeme vyčíst, že se hodnoty pohybují po skoro celou dobu 

kolem přibližně stejných hodnot. Avšak kolem 9. minuty nastalo prudké zvýšení hodnot. 

Pravděpodobně druhý pracovník otevřel dveře nebo prošel, což mohlo způsobit rozvíření 

prachových částic. Maximální hodnota je 10,526 mg/m
3
, minimum 0 mg/m

3
, střední hodnota 

0,581 mg/m
3
. Měření je vyobrazeno na obrázku 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kombinovaná srovnávací a tloušťkovací fréza Rojek MSP410M.  

Při měření bylo spuštěno odsávací zařízení AC word RT 302. Měření bylo prováděno 

po dobu 11 minut, jak můžeme vidět v tabulce 8. Opracovávaný materiál byl masivní hranol 

buku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19: Měření zátěže prachem Formátovací pila 

Rombalnd Z320 [autorka] 

 

Tabulka 8: Naměřené hodnoty MicroDust Pro - Kombinovaná srovnávací a tloušťkovací 

fréza Rojek MSP410M [autorka] 
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Z grafu (obrázek 20) je patrné, že se naměřená data pohybují kolem podobných 

hodnot. Na samém konci měření došlo k výraznému nárůstu hodnot. Tento nárůst byl 

pravděpodobně zapříčiněn očištěním pracovní desky, kdy se usazený prach rozvířil. 

Maximální hodnota je 14,156 mg/m
3
, minimum 0 mg/m

3
, střední hodnota 0,677 mg/m

3
. 

Měření je vyobrazeno na obrázku 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 21: Měření zátěže prachem 

Kombinovaná srovnávací a 

tloušťkovací fréza Rojek MSP410M 

[autorka] 

 

 
Obrázek 20: Graf naměřených hodnot MicroDust Pro - Kombinovaná srovnávací  

a tloušťkovací fréza Rojek MSP410M [autorka] 
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3) Pásová bruska PBV – 220.  

Opracovávaný materiál byl masivní topol. Při měření bylo spuštěno odsávací zařízení 

URBAN TECHNIK U – 2000 DUO. Měření bylo prováděno, jak můžeme vidět v tabulce 9, 

po dobu 11 minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafu (obrázek 22) vidíme, že se naměřená data pohybují kolem podobných hodnot. 

Na začátku měření došlo k nárůstu hodnot. Tento nárůst byl pravděpodobně zapříčiněn 

očištěním pracovní desky nebo výměnou opracovávaného hranolu, kdy se usazený prach 

rozvířil. Maximální hodnota je 18,922 mg/m
3
, minimum 0,062 mg/m

3
, střední hodnota  

2,583 mg/m
3
. Měření je vyobrazeno na obrázku 23.  

Všechna naměřená data pomocí MicroDust Pro jsou uvedena v příloze 3. 

 
Obrázek 22: Graf naměřených hodnot MicroDust Pro - Pásová bruska PBV – 220 [autorka] 

 

Tabulka 9: Naměřené hodnoty MicroDust Pro – Pásová bruska PBV – 220 [autorka]  
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7.2.4 Výsledky měření expozice prachu v provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce 10 jsou uvedeny jednotlivé přípustné expoziční limity pro celkovou 

koncentraci (PELC), které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 361/2007 Sbírky, ve znění 

pozdějších předpisů. Pro prach z toxických dřevin je PELC 1 mg/m
3
, pro prach z tvrdých dřev 

je PELC 2 mg/m
3
 a pro prach z ostatních dřevin (dřevo měkké) je PELC 5 mg/m

3
. Ve vybrané 

firmě Truhlářství Minář a Pospíšil s toxickými dřevinami nepracují. Opracovávají spíše dřevo 

tvrdé a měkké, v malé míře do 5% i laminované desky. Musíme tedy podle nařízení vlády  

 
Obrázek 23: Měření zátěže prachem 

Pásová bruska PBV – 220 [autorka] 

 
Tabulka 10: Přípustné expoziční limity [autorka] 

Prach z: 
PELC 

(mg/m
3
) 

PELS 

(mg/m
3
) 

toxických a 

výrazně 

senzibilizujících 

dřevin 

1 

2,86 
tvrdých dřev 2 

ostatních dřevin 5 
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č. 361/2007 Sbírky, ve znění pozdějších předpisů, stanovit přípustný expoziční limit směsí 

prachů (PELS) s různými PEL. Ten se vypočítá podle vztahu: 

     

 

 

 

 

Rovnice 5 [21] 

kde 

PELS je PEL směsi látek 1 až n, 

PEL1 až PELn je PEL látek 1až n, 

% x1 až % xn je hmotnostní podíl látek 1 až n v procentech. 

 

7.3 Zhodnocení výsledků  

Screeningová měření, která jsem provedla v truhlářské dílně, ukázala, že hodnoty 

v případě zátěže hlukem limity překračují, další faktory nepřekračují limity stanovené 

právními předpisy, avšak jsou nevyhovující a vyžadují nápravu. Je nutné si uvědomit,  

že se zde rizikové faktory vyskytují a musíme se jimi zabývat, třebaže jsou některé hodnoty 

na hranici optimálnosti. Zejména pak u teploty jsem naměřila 16,16 °C a 17,57 °C. Můžeme 

říci, že profesi truhlář řadíme do třídy práce IIa podle celkového průměrného energetického 

výdeje. Tudíž by se optimální operativní teplota měla pohybovat kolem 20 ± 2 °C. Výsledná 

teplota v umývárnách by měla být 20 °C a na záchodech 18 °C. [21] Měření ukázalo,  

že je teplota proměnlivá a nevyhovující, kolem hodnoty 20 °C se rozhodně nepohybuje. 

Rychlost proudění vzduchu jsem naměřila 0,05 m/s. Proudění vzduchu by se mělo nacházet 

v rozmezí 0,1 – 0,2 m/s. Proudění vzduchu by tedy mohlo být o něco vyšší, bylo by dobré 

nastavit výměnu vzduchu. Relativní vlhkost by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 70 %. 

Relativní vlhkost naměřená byla 45,57 % a 24, 82 %. Je tedy zřejmé, že relativní vlhkost 

kolísá, hodnota 24, 82 % nevyhovuje. [21] Naměřená osvětlenost byla 200 luxů. 200 luxů  

je hodnota nevyhovující, doporučená hodnota při práci na dřevoobráběcích strojích je 500 

luxů a mělo by být zabráněno stroboskopickému jevu, jak doporučuje norma. [8] 
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 Při měření zátěže hlukem ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T,  

jak můžeme vidět v tabulce 11, přesahuje deklarovaný přípustný expoziční limit 85 dB. 

Měřicí přístroj Acoustilyzer AL1, který používám při mé práci, patří do třídy 2, proto tedy 

uvažuji celkovou nejistotu 3 dB. [14] Pouze u pásové brusky hodnoty nepřekračují přípustný 

expoziční limit. Hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku za osmihodinovou pracovní 

směnu, které můžeme vidět v tabulce 12, přípustný expoziční limit, při připočtení nejistot, 

překračují. [20]  

 

 

 

 

Tabulka 11: Výsledky ekvivalentní hladiny akustického tlaku u 

dřevoobráběcích strojů [autorka] 

  

Kombinovaná 

srovnávací a 

tloušťkovací 

fréza 

Formátovací 

pila 

Pásová 

bruska 

Mechanické 

činnosti 

LAeq,T 

[dB] 
86,3 ± 3 82,5 ± 3 78,6 ± 3 61 ± 3 

 

Tabulka 12: Výsledky ekvivalentní hladina 

hluku za osmihodinovou pracovní směnu, 

průměrná expozice hluku [autorka] 

  
LAeq,8h 

[dB] 
LAeq,w [dB] 

1. pracovní 

den 
82,86 ± 3 

82,63 ± 3 

2. pracovní 

den 
82,36 ± 3 

3. pracovní 

den 
82,92 ± 3 

4. pracovní 

den 
82,87 ± 3 

5. pracovní 

den 
82,05 ± 3 
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Při měření expozice prachu bylo zjištěno, že hodnoty nepřekračují PELS 2,86 mg/m3, 

ale v případě Pásové brusky PBV – 220 se této hodnotě velmi blíží a je nutné zdůraznit,  

že při měření bylo zapnuto odsávací zařízení. [21] 

Jestliže shrneme výsledky screeningových měření, lze konstatovat, že výsledné 

hodnoty optimální nejsou. Rizikové faktory se zde vyskytují a je nezbytné se jimi zabývat  

a situaci řešit, tudíž navrhuji níže uvedená opatření.  

Tabulka 13: Výsledky koncentračních statistiky 

dřevoobráběcích strojů [autorka] 

  

Kombinovaná 

srovnávací a 

tloušťkovací 

fréza 

Formátovací 

pila 

Pásová 

bruska 

MAX 

(mg/m
3
) 

14,156 10,526 18,922 

MIN 

(mg/m3) 
0 0 0,062 

AVERAGE 

(mg/m
3
) 

0,677 0,581 2,583 

 



38 

 

8 Doporučení 

Na základě provedených screeningových měření doporučuji preventivní opatření.  

8.1 Prevence v oblasti zátěže prachem 

Při měření expozice prachu bylo zjištěno, že hodnoty nepřekračují PEL, ale u Pásové 

brusky PBV – 220 se mu velmi blíží. Rozhodující je zde technická prevence. Především 

minimalizovat prašnost, ať už kvalitním odsáváním, tak i dostatečně častou výměnou 

vzduchu. Dále doporučuji snížení počtu opracovávaného tvrdého dřeva. Pokud tak nelze 

učinit, doporučuji použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků, jako jsou 

skládací filtrační polomasky Aura 9300 + proti částicím společnosti 3M určené pro průmysl – 

pilařské závody. [1] Také doporučuji každodenní úklid dílny od usazeného dřevného prachu. 

8.2 Prevence v oblasti zátěže hlukem 

Screeningové měření zátěže hlukem ukázalo, že ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A LAeq,8h přesahuje deklarovaný přípustný expoziční limit 85 dB. Je tedy nezbytné 

nevyhovující podmínky řešit. Při minimalizaci zátěže hlukem je nejúčinnější zaměřit  

se na technická opatření a to přímo na zdroj hluku. Například kontrolovat a včasně měnit 

opotřebené části strojů. Organizační opatření spočívá ve zkrácení pobytu u zdroje hluku.  

Co se týče osobní ochrany, doporučuji použití osobních ochranných prostředků, jako jsou 

tvarované zátkové chrániče sluchu společnosti 3M E-A-R Classic, třída ochrany do 98 dB, 

hodnocení útlumu 28 dB, jsou vhodné pro všechna průmyslová odvětví. [1] Dále bych 

doporučila využití akustických clon. Akustická clona je objekt, který slouží ke stínění jednoho 

nebo několika stanovených míst na dané ploše od hluku stanoveného zdroje zvuku  

a je speciálně navržen. Vložný útlum Di je rozdíl v decibelech, mezi hladinami akustického 

výkonu v oktávových pásmech nebo třetinooktávových pásmech vyzářených do místnosti 

zdrojem zvuku, který má být stíněn, bez clony a s instalovanou clonou. [12] 

8.3 Prevence v oblasti nepříznivých mikroklimatických podmínek 

Screeningová měření ukázala, že teplota v truhlářské dílně je 16,16 °C a 17,57 °C,  

je to teplota nízká a kolísavá. Jak už bylo výše zmíněno, profesi truhlář řadíme do třídy práce 

IIa podle celkového průměrného energetického výdeje a tudíž by se optimální operativní 

teplota měla pohybovat kolem 20 ± 2 °C. [21] Doporučuji použití výhřevnějšího topiva 
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k získání vyšší teploty. Výsledná teplota v umývárnách by měla být 20 °C a na záchodech  

18 °C. [21] Proudění vzduchu je 0,05 m/s. Proudění vzduchu není v rozmezí limitu  

0,1 – 0,2 m/s. Relativní vlhkost by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 70 %, relativní vlhkost 

45,57 % vyhovuje a 24, 82 % nevyhovuje. [21] Doporučila bych vlhkost zvýšit například 

použitím zvlhčovače vzduchu. 

8.4 Další 

Naměřená osvětlenost byla 200 luxů. 200 luxů je hodnota nevyhovující, dle normy 

doporučená hodnota při práci na dřevoobráběcích strojích je 500 luxů a mělo by být 

zabráněno stroboskopickému jevu. [8] Doporučuji tedy výměnu zářivek za žárovky 

výkonnější nebo zvýšení počtu žárovek pro zlepšení osvětlenosti prostoru dílny a pracovních 

ploch, například umístění lampy ke každému stroji. Prostory jsou vyhovující, neboť světlá 

výška v dílně je 4 m, plocha dílny je 106,2 m
2
. Prostor vyhovuje předepsaným prostorovým 

podmínkám, jelikož od 101 m
2
 musí být světlá výška nejméně 3 metry. Světlá výška prostoru 

sanitárního zařízení musí být nejméně 2,3 metrů, tato podmínka je také splněna, neboť světlá 

výška v denní místnosti a v místnosti sociálního zařízení je 2,5 metrů. Objemový prostor  

pro práci zařazenou do kategorie IIa musí být 12 m
3
, jelikož v truhlářské dílně jsou 2 stálí 

pracovníci, tato podmínka je také splněna. Podlahová plocha pro jednoho pracovníka musí  

být minimálně 2 m
2
, tato podmínka je také splněna. [21] Co se týče oken, v půdorysu dílny 

(příloha 1) můžeme vidět, že celkový počet oken v dílně je 10 plus 4 střešní okna. Všechna 

okna jsou otevíratelná. V dílně se větrá každý den, doporučuji větrat dvakrát denně.  
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9 Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se snažila nastínit problematiku objektivizace hodnocení 

zdravotních rizik. Práci jsem rozdělila do devíti kapitol, jež jsou dále členěny do podkapitol.  

V úvodních částech práce jsem uvedla právní předpisy, jež upravují danou 

problematiku a tištěné publikace, ze kterých jsem informace čerpala. Nejprve jsem vysvětlila, 

co chápeme pod pojmem ochrana zdraví při práci, dále jsem uvedla hodnocení zdravotních 

rizik a objasnila klíčové pojmy. Z hlediska hodnocení zdravotních rizik jsem poukázala  

na důležitost samotné kategorizace prací spolu s definicí rizikové práce. Po kategorizaci prací 

jsem uvedla a popsala rizikové faktory hluk a prach, včetně veličin, limitů a zdravotních 

dopadů. Na tyto rizikové faktory jsem se hlavně zaměřila, jelikož jsou typické pro profesi 

truhlář.  

V dalších částech jsem popsala mnou vybrané pracoviště, kde jsem provedla potřebná 

screeningová měření. Uvedla jsem využívané dřevoobráběcí stroje, nejčastěji opracovávané 

materiály a popsala jsem truhlářskou dílnu. Provedená screeningová měření jsem vyhodnotila, 

posoudila a porovnala se stanovenými limity, jež jsou dány právními předpisy. Na základě 

výsledků ze screeningových měření jsem navrhla možná opatření a prevenci v oblasti 

bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci.  

Cílem mé bakalářské práce byla objektivizace hodnocení zdravotních rizik přímo 

v reálných podmínkách provozu obrábění dřeva, posouzení jednotlivých rizikových faktorů, 

vyhodnocení provedených měření a následné zlepšení ochrany zdraví při práci. 

Cíle bakalářské práce jsem splnila a na základě provedených měření jsem zjistila,  

že podmínky nejsou optimální, v některých případech až nevyhovující. Proto jsem navrhla 

opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které 

budou minimalizovat nepříznivé dopady. Důležité je si uvědomit, že i v malém podniku jsou 

přítomny rizikové faktory, které se musí řešit. Každý podnik má konkrétní podmínky  

a potřeby, kterými se musíme zabývat. Podrobné zhodnocení je potřebné provést  

pro konkrétní pracoviště, nelze jej odněkud převzít.  

Bakalářskou práci považuji dle mého názoru za významnou, jelikož odhalila 

nepříznivost pracovních podmínek. Jejím přínosem pro firmu je vůbec jakási vědomost  

o tom, že se na pracovišti rizikové faktory vyskytují, a že je potřeba řešit stávající situaci.  
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Je jakýmsi návodem pro zlepšení a prevenci v oblasti ochrany zdraví při práci. Přínos pro mne 

je značný, jelikož jsem měla možnost vyzkoušet si screeningová měření v provozu s přístroji  

a nasbírala jsem cenné zkušenosti pro můj další studijní i profesní vývoj.  

Na úplný závěr bych pro představu uvedla pár údajů ze statistiky Státního zdravotního 

ústavu za rok 2011. Z roku 2011 proto, jelikož je zatím nejaktuálnější. V roce 2011 byly 

diagnostikovány nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice u 230 osob celkem  

z 237 hlášených případů. Počet hlášených nemocí z povolání u menších podniků s počtem 

zaměstnanců 1 – 49 bylo hlášeno 145 z celkového počtu 1210 hlášených nemocí z povolání. 

V oblasti zpracování potravin, dřeva a textilu bylo celkem hlášeno 89 případů nemocí 

z povolání, z toho bylo 34 nemocí u mužů a 55 nemocí u žen. Uznejme, že je důležité posílit 

ochranu mladých lidí, a zároveň reagovat na stárnutí pracovní síly. [4] Statistiku uvádím 

proto, abych poukázala na skutečnost, že zdraví je jen jedno a je v našem zájmu, abychom  

si jej chránili. 
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