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1 Úvod 

Každá průmyslová činnost je doprovázena rizikovými faktory, které negativně 

ovlivňují zdraví zaměstnanců. Proto zákoník práce ukládá zaměstnavateli za povinnost 

soustavně vyhledávat rizika a chránit zdraví zaměstnanců různými prostředky, a k této 

povinnosti jsou připojeny konkrétní nařízení v podobě prováděcích zákonů. Z tohoto 

důvodu je nutné neustále přehodnocovat stav ochrany zdraví. Provozy zaměřené na 

strojírenství a údržbu nejsou výjimkou, a často jsou zaměstnanci právě tohoto typu 

provozu vystaveni silnému působení rizikových faktorů.  

Ve své práci se budu zabývat provozním celkem kovárna Krnovských opraven a 

strojíren, zaměřených na opravy a renovace železničních vozidel. Alfou a omegou práce 

v této kovárně je renovace listových odpružení železničních vozů. Hlavní nebezpečné 

faktory v kovárně jsou hluk, vibrace a tepelná zátěž. Tyto faktory jsou rozebrány ve všech 

aspektech spojených s problematikou ochrany zdraví při práci. Jde hlavně o 

kvantifikovatelné vlastnosti faktorů, legislativu a technické normy, a v neposlední řadě 

také o teoretické možnosti ochrany. 

Cílem práce je tedy zhodnotit stávající stav ochrany zdraví pomocí 

kvantifikovatelných veličin. Součástí procesu je identifikace největších zdrojů zdravotních 

rizik, a tyto pak zohlednit při sestavení komplexního návrhu inovace ochrany zdraví při 

práci.   
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2 Rešerše 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  

Výchozí dokument pro bezpečnost a ochranu zdraví pří práci, který v části páté 

obecně ukládá zejména zaměstnavatelům povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. Část pátá stanoví povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců na poli bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, zejména povinnost zaměstnavatele chránit zdraví zaměstnance 

před riziky spojenými s vykonávanou prací, a dále povinnost vyhledávat a minimalizovat 

rizika a přijímat vhodná opatření. Dále zákon stanoví v páté části podmínky vydávání 

ochranných pracovních prostředků, povinnosti zaměstnavatele spojení s pracovními úrazy 

a nemocemi z povolání, a také spoluúčast zaměstnance na vytváření bezpečného 

pracoviště. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

Další základní dokument, který se konkrétně věnuje přímo ochraně zdraví. Ustavuje 

mimo jiné práva a povinnosti zaměstnavatelů na úseku ochrany zdraví při práci. Konkrétně 

v díle sedmém hovoří o kategorizaci prací. Zaměstnavatel má povinnost zařadit práce 

do kategorií podle rizikovosti. Návrh předkládá příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví, ten se k návrhu kategorizace vyjádří. Tento zákon vychází z evropských norem. 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, v platném znění 

Tento právní předpis upravuje konkrétní postupy pro kategorizaci prací. Stanoví 

rizikové faktory, které jsou pro účely kategorizace posuzovány, způsob posuzování, 

a uvádí limitní hodnoty. Opět se jedná o transponování evropských právních norem 

do českých podmínek. 
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3 Základní pojmy 

Následuje výčet a vysvětlení pojmů, které se vztahují k problematice ochrany 

zdraví při práci, a tím představují důležitou součást teoretické části nutné k pochopení 

problematiky ochrany zdraví při práci.  

Veřejné zdraví 

Veřejným zdravím rozumíme zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento 

zdravotní stav je určován souborem přírodních, životních a pracovních podmínek 

a způsobem života. [2][15] 

Ochrana a podpora veřejného zdraví  

Souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních 

podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení 

zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných 

významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohrožením veřejného zdraví 

je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra 

zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje 

obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. [2][15] 

Hodnocení zdravotních rizik  

Hodnocením zdravotních rizik rozumíme posouzení míry závažnosti zátěže 

populace vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu 

života. Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní odhad 

rizika. Výsledek hodnocení zdravotního rizika je podkladem pro řízení zdravotních rizik, 

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

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

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoví zvláštní právní předpisy. [2][15] 
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Kategorizace prací 

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

rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do 4 kategorií. Zaměstnavatel kategorizaci provádí 

a návrh předkládá příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. [2] 

Zaměstnanec 

Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v 

základním pracovněprávním vztahu. [1][16] 

Zaměstnavatel 

Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé 

práce v základním pracovněprávním vztahu. [1][16] 

Pracoviště a pracovní prostředí 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 

uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 

bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a 

hygienickým limitů stanoveným pro pracovní prostředí a pracoviště. [2] 

Ohrožení veřejného zdraví  

Stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, při 

němž míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek 

překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko, při kterém může dojít 

k poškození zdraví. [2]  
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4 Zhodnocení stávajícího stavu 

Abychom dokázali objektivně posoudit stav ochrany zdraví na zkoumaném 

pracovišti, musíme znát základní principy procesu kategorizace prací. Vycházíme 

z předpokladu, že na pracovišti se mohou vyskytnout rizikové faktory v různé míře. Míra 

faktorů je dále hodnocena podle limitních hodnot a na jejich základě je práce zařazena do 

příslušné kategorie. V této diplomové práci se budu zabývat pracemi zařazenými do 

kategorie třetí a vybranými faktory kategorie druhé. Ve smyslu vyhlášky č. 432/2003 Sb., 

kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, v platném znění, jsou 

obecné podmínky kategorizace následující: [14] 

Za práce kategorie první se považují práce, při nichž podle současného poznání 

není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví. [14] 

Za práce kategorie druhé se považují práce, při nichž podle současné úrovně 

poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých 

jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů 

stanovené jinými právními předpisy, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do 

kategorie druhé podle přílohy č. 1. [14] 

Do kategorie třetí se zařazují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, 

a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1, 

přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena 

technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je 

proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná 

opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky 

významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci 

související s prací. [14] 

Do kategorie čtvrté se zařazují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, 

které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných 

opatření. [14] 
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Nejnebezpečnější rizikové faktory v provozu kovárny jsou tedy hluk kategorie třetí 

a vibrace kategorie třetí. Z RF kategorie druhé se budu zabývat zátěží teplem, protože 

právě tepelná zátěž má na zdraví, výkon a obecně pocit pohody člověka největší vliv. [24] 
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5 Hluk 

Hlukem rozumíme nechtěný zvuk rušivého charakteru. Ačkoliv rozdíl mezi zvukem 

a hlukem je do určité míry individuální záležitostí, zvuk jako takový dokážeme popsat 

kvantitativně, pomocí fyzikálních veličin. 

5.1 Charakteristika hluku 

Z fyzikálního hlediska je hluk charakterizován jako mechanické vlnění částic, které 

vyvolává zvukový vjem. Zvuk se šíří od zdroje ve vlnoplochách. V závislosti na prostředí 

se mění parametry šíření, a obecně platí, že materiály s větší hustotou materiálu se zvuk 

šíří lépe. Vlnoplocha, která narazí na diskontinuitu v prostředí (např. zeď, voda o různé 

teplotě, apod.), se rozloží, a ve výsledku dojde k částečnému odrazu, pohlcení, či 

rozptýlení. (obr. 1.) V reálných podmínkách dochází ke všem těmto jevům současně, 

poměr jednotlivých složek závisí na povaze diskontinuity, se kterou se vlnoplocha setká.  

 

Obrázek 1: Interakce vlnoplochy s překážkou [4] 

 Částice se mohou pohybovat ve směru rovnoběžném ke směru šíření (podélné), 

nebo ve směru kolmém ke směru vlnění (příčné). Různé materiály umožňují různé typy 

vlnění, nebo kombinaci obou. Samotné podélné vlnění se vyskytuje například u plynů 

a kapalin, naproti tomu kombinace příčného a podélného vlnění je typická pro elastické 

typy materiálů. [4] 
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Fyzikální veličiny 

Jak již bylo zmíněné výše, zvuk můžeme kvantifikovat pomocí fyzikálních veličin. 

Tento fakt je důležitý zejména z hlediska možnosti exaktního porovnání naměřených 

výsledků s limitními hodnotami. 

Frekvence f 

Frekvence [Hz] udává počet kmitů za sekundu. V oboru akustiky frekvence také 

určuje výšku tónu, a také dělí frekvenční spektrum zvuku do tří skupin: Ultrazvuk (20 – 50 

kHz), slyšitelný zvuk (16Hz – 20 kHz) a infrazvuk (0 – 16 Hz). Spodní hranice 

slyšitelného zvuku je pouze orientační, neboť její hodnota je individuální. [4] 

Perioda T 

Perioda [s] je definována jako čas jednoho periodicky opakujícího se cyklu. Vztah 

periody a frekvence je následující: [4] 

  
 

 
 

Amplituda A 

Amplitudou [m] rozumíme maximální výchylku částice vlnícího se materiálu či 

prostředí. [4] 

Vlnová délka λ 

Vlnovou délkou [m] rozumíme vzdálenost mezi dvěma body se stejnou amplitudou 

A v daném čase (obr 2.). Vlnová délka je ve vztahu s rychlostí šíření zvuku následovně: [4] 

  
 

 
 



- 9 - 
 

 

Obrázek 2: Znázornění vlnové délky [17] 

Rychlost šíření zvuku ve vzduchu c0 

Zvuk se šíří vzduchem určitou rychlostí c0 [m·s
-1

]. Ačkoliv je tato rychlost určena 

několika parametry (např. tlak, vlhkost), jedině teplota vzduchu má na rychlost šíření 

zvuku v praxi nezanedbatelný vliv. Závislost rychlostí šíření zvuku na teplotě vzduchu 

t [°C] je následující: [4] 

        √  
 

     
 

Akustický tlak, hladina akustického tlaku p 

Akustický tlak [Pa] lze definovat jako rozdíl celkového tlaku v bodě vlnění a tlaku 

statického, tvořeného přítomností atmosférického tlaku. Tato hodnota tedy osciluje mezi 

nulovou hodnotou a hodnotou amplitudy vlnění. [17] 

Hladina akustického Lp [dB] tlaku pak přímo určuje navýšení akustického tlaku od 

základní referenční hodnoty p0 = 2·10
-5

 Pa. Tato hodnota odpovídá 0 dB. Decibely se na 

stupnici zvyšují logaritmicky, například zvětšení hladiny akustického tlaku o 6 dB 

znamená dvojnásobné hlasitosti, zatímco zvětšení o 20 dB znamená zvětšení 

desetinásobné. Logaritmický nárůst lépe odpovídá lidskému sluchu. Pro výpočet hladiny 

akustického tlaku platí vztah [17] 
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V praxi se můžeme také setkat s jednotkou dBa, která implikuje použití váhového 

filtru typu A (obr. 3). Ten přepočítává hladiny akustického tlaku tak, aby odpovídaly 

schopnosti vnímání lidským uchem (obr. 4). [17] 

 

Obrázek 3: Váhové filtry [17] 

Vjem lidského ucha neodpovídá přesně očekávaným fyzikálním zákonitostem. 

Pokud budeme posuzovat míru podráždění sluchu jako množství energie, zjistíme, 

že hodnoty si na určitých hladinách neodpovídají.  Tento fakt popisuje Weber-Fechnerův 

zákon, který říká, že hlasitost roste s logaritmem intenzity zvuku, roste avšak nelineárně, 

a je závislá na frekvenci. 

 

Obrázek 4: Sensitivita lidského ucha vůči hladinám akustického tlaku [17] 
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku [dB] je v podstatě hlavní zkoumaná hodnota 

z hlediska hygieny. Je vždy vztažena na časový úsek, v hygienickém měření obvykle na 

osmihodinovou směnu. [2] 

V praxi se vyskytuje nepravidelné zvukové vlnění, přičemž vlnící se částice 

vykazují určitou míru energie. V rámci zjednodušení zavádíme ekvivalentní hladinu 

akustického tlaku, která uvádí energetický ekvivalent pravidelného vlnění. [4] 

Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o srovnání nepravidelného vlnění s vlněním 

pravidelným tak, že v důsledku mají obě vlnění stejný účinek na lidský organismus. Vztah 

pro výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku je následující: [2] 

             ∫        

 

 

 

kde T je doba, po kterou je ekvivalentní hladina akustického tlaku A měřena [min]. 

5.2 Účinky hluku na lidský organismus 

Jak již bylo zmíněno výše, lidské ucho je schopno vnímat zvuk v určitém rozsahu 

frekvence a akustického tlaku. S použitím těchto hodnot lze znázornit tzv. sluchové pole 

(obr. 5). Křivky ohraničující sluchové pole jsou individuální záležitostí, a mohou se měnit 

s věkem či opotřebením sluchu. [30] 

 

Obrázek 5: Sluchové pole [17] 
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K posouzení účinků hluku na lidský organismus je vhodné vědět, jak funguje lidské 

ucho. To se skládá z vnitřního, středního a vnějšího ucha. Při zvukovém vjemu zvukové 

vlny dopadnou na bubínek a rozechvějí ho. Pomocí kůstek a oválného okénka a blanky 

dojde k přenesení chvění z bubínku až do hlemýždě, kde dochází za pomoci vláskových 

buněk k přeměně mechanického kmitání na nervový podnět. K trvalé ztrátě sluchu dochází 

obvykle při dlouhodobém vystavování sluchu vysokým hladinám akustického tlaku tím, že 

jsou poškozovány vláskové buňky. [30] 

V závislosti na intenzitě a době trvání hlukové zátěže můžeme dělit účinky 

na akutní a chronické. 

Mezi akutní účinky patří akustické trauma, které vzniká při jednorázovém 

intenzivním účinku hluku. Jeho příznaky jsou např. bolest uší a subjektivní pocit pískání či 

syčení v uších. Příznaky akustického traumatu přetrvávají po kratší dobu. Dalším 

vyskytujícím se jevem je barotrauma. Jde o poškození částí ucha vlivem tlakové vlny.[2] 

Chronické účinky hluku se před adaptací na hluk projevují například ztrátou 

duševní pohody, bolestmi hlavy, či nespavostí. Po adaptaci tyto příznaky odeznívají. Co se 

týče nadměrné hlukové zátěže, ta se rovněž projevuje ve fázích, přičemž v počáteční fázi 

dochází k poškození buněk schopných vnímat jemné zvukové podněty. V pozdějších 

stádiích dochází k celkovému zhoršení sluchu. [2] 

5.3 Metody ochrany před hlukem 

Existuje několik metod ochrany zdraví před negativními účinky hluku, přičemž 

podle jejich podstaty je dělíme na technické, technologické, režimové a náhradní. Pokud 

jde o navrhování konceptu ochrany, je vhodné probrat všechny tyto typy ochrany 

v uvedeném pořadí, eventuálně zvážit jejich kombinaci. [2] 

Technická opatření při snižování účinků hluku obvykle vychází z izolace člověka 

od zdroje hluku. Toho lze dosáhnout různými prostředky, jako například aplikací prvků se 

schopností absorpce či odrazu hluku. Pokud situace dovolí použití tohoto způsobu, jedná se 

obvykle o cenově dostupnou, a v kombinaci s prvky náhradní ochrany vcelku efektivní 

záležitost. [2] 
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Technologická metoda ochrany spočívá ve výměně technologie za méně hlučnou. 

Jakkoliv se tento způsob může jevit jednoduše, obvykle se jedná o nemalou investici, 

a protože neexistuje možnost úplného odhlučnění, ani tato metoda není samospasná. 

V praxi navíc obvykle platí, že tichý stroj, který je ve stejné nebo blízké cenové relaci, 

nebude pravděpodobně dosahovat stejného výkonu jako hlučný stroj. Tyto úvahy je nutno 

brát na vědomí při sestavování návrhu ochrany zdraví. [2] 

Režimová ochrana upravuje délku expozice, a to různými způsoby, jako například 

zavedení bezpečnostních přestávek, či vzájemná výměna pracovníků na pracovištích 

v rámci jedné pracovní směny. Opět je na místě úvaha, zda nevyužít kombinaci více typů 

ochrany. Do této skupiny navíc také patří pracovně lékařské prohlídky. [2] 

Náhradní opatření zahrnují převážně osobní ochranné pracovní prostředky ve formě 

různých chráničů sluchu (špunty, sluchátka, kukly, vatové chrániče, atd). Ty, jak již bylo 

uvedeno, by měly být až posledním řešením dané situace. OOPP jsou obvykle cenově 

dostupné, a je vhodné je kombinovat s dalšími uvedenými metodami ochrany. [2] 
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6 Vibrace 

Vibracemi rozumíme mechanický pohyb částic kolem své rovnovážné polohy. 

Z této definice vyplývá, že z fyzikálního hlediska jsou velice podobné zvuku.  

6.1 Charakteristika vibrací  

Většina fyzikálních veličin, kterými lze vibrace charakterizovat (frekvence, 

amplituda, atd.), je stejná jako u charakteristik hluku. [18][20] 

Hladina zrychlení vibrací La  

Tato veličina ukazuje zrychlení vibrací vzhledem k referenční hodnotě a0 = 10
-6

 

m·s
-2

. Jedná se o decibelovou veličinu, jednotkou je tedy decibel [dB]. Výpočet je dán 

následujícím vztahem: [2] 

         (
 

  
)     

kde 

a  je okamžité zrychlení vibrací [m·s
-2

] 

Efektivní hodnota zrychlení vibrací ae 

Jedná se v podstatě o podobný případ jako u ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku, protože definuje energetický ekvivalent za časový interval. V závislosti na typu 

zvoleného vztahu pak používáme jednotku [m·s
-2

] nebo [dB]. Můžeme tedy použít 

následující vztah: [2] 

   √
 

 
∫   ( )  

 

 
   (m·s

-2
)  

 kde 

a(t) je okamžité zrychlení v m·s
-2

 

T je doba, po kterou určujeme efektivní hodnotu zrychlení 
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Vážená hladina zrychlení vibrací Law  

Vychází z předpokladu, že ne všechny frekvence mají stejný vliv na zdraví, a tak 

zavádí pro některé frekvence a způsoby přenosu korekci. Jednotkou je decibel [dB]. [2] 

Souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací ahv 

Vyjadřuje vektorový součet vážených efektivních hodnot zrychlení 

v trojrozměrném systému. [2] 

6.2 Účinky na lidský organismus 

Vibrace jsou člověkem vnímány pomocí komplexního procesu. Zapojení receptorů 

je ovlivněno tím, jakou mají vibrace frekvenci. Pod úrovní 15 Hz jsou frekvence vnímány 

receptory v kloubech, šlachách, či svalech. Pod úrovní 15 Hz je také zapojen vestibulární 

aparát vnitřního ucha, reagující na vibrace hlavy. Nad touto frekvencí dochází ke vnímání 

pomocí tlakových receptorů umístěných v měkké tkáni a kůži. Intenzivní vibrace navozují 

pocit nepohody, který má svůj fyziologický i psychologický efekt. Z hygienického 

hlediska existují dva typy expozice vibracím, přičemž každý typ je charakteristický pro 

určité činnosti a představuje jiné zdravotní rizika. [18] 

Celkové vibrace 

Vyskytují se obvykle u strojů, při jejichž obsluze člověk sedí nebo stojí na podložce 

pevně s tímto strojem spojené. Tento typ vibrací představuje riziko především pro páteř a 

spodní část zad. [2] 

Vibrace přenášené na ruce 

Jsou typické pro ruční nářadí. Představují riziko pro vaskulární, kloubní, svalové a 

neurologické soustavy vyskytující se na ruce. Protože vibraci přenášené na ruce jsou 

podstatně častější, je jim ze zdravotního hlediska věnována větší pozornost. [18][20] 

Nemoci spojené s vibracemi 

Jak již bylo řečeno, vibrace mají negativní efekt na různé soustavy vyskytující se 

v horních končetinách.   
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Vazoneuróza 

Vazoneurózou rozumíme onemocnění drobných cévek, hlavně ve dlani a prstech. 

Typickým příznakem je vybledlá kůže na rukou. Nemoc postupuje ve stádiích, přičemž od 

určitého stavu jsou následky nezvratné. První fáze se vyznačuje nedostatečným 

prokrvením rukou. Ve druhé fázi dochází ke k akutnímu mravenčení, znecitlivění 

a vyblednutí prstů (tzv. Raynaudův fenomén, obr. 6). Toto je poslední stádium, které je 

zvratitelné. V poslední fázi dochází k radikálnímu zhoršení prokrvení rukou, úbytku 

svalstva, ztenčení kůže, atd. V této fázi již nelze příznaky zvrátit. [2] 

 

Obrázek 6: Vyblednutí prstů - Raynaudův fenomén [29] 

Neuropatie 

Nemoc vyskytující se při expozici vibracím o kmitočtu přesahujícím 100 Hz. Při 

neuropatii dochází k degeneraci nervových receptorů a tedy k oslabení vjemů 

a pohyblivosti. Dalšími příznaky jsou mravenčení, bolest prstů a svalů. [2]  
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Onemocnění kostí a kloubů 

Při vystavení zaměstnance vibracím o frekvenci nižší než 10 Hz dochází ke 

zhoršení pohybového aparátu, zejména k příznakům typickým pro vyšší věkové skupiny, 

jako například osteoartróza. [2] 

6.3 Metody ochrany před vibracemi 

Podobně jako u ochrany před hlukem, i zde platí, že existují určité způsoby ochrany 

před vibracemi, tedy technické, technologické, režimové a náhradní. Stejně tak ve valné 

většině platí omezení, která byla uvedena v kapitole zabývající se metodami ochrany před 

hlukem, proto uvedu pouze odlišnosti. 

Technická opatření ochrany proti vibracím zahrnují technické prvky, které zmirňují 

přenos vibrací. Jedná se zejména o různé odpružovací mechanismy a antivibrační rukojeti. 

Tyto metody se aktuálně jeví jako nejefektivnější. [2] 

Technologická opatření jsou vhodná hlavně při používání ručního nářadí, kdy je 

většinou v cenových možnostech provozovatele zajistit v tomto ohledu bezpečnější nástroj. 

[2] 

Náhradní opatření jsou na poli ochrany proti vibracemi spíše neefektivní. Jedná se 

hlavně o antivibrační rukavice, které ve výsledku nemají valný efekt, protože pracovník, 

který je používá a musí držet nástroj, musí vyvinout větší sílu, aby jej udržel, ale zároveň 

zesílením stisku zvýší přenos vibrací, tedy v podstatě neguje efekt antivibračních rukavic. 

Antivibrační rukavice však za určitých podmínek mohou mít místo v komplexním návrhu 

ochrany zdraví. [2] 
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7 Mikroklima 

Pod souhrnným názvem mikroklima rozumíme několik faktorů. Těmi jsou teplota 

vzduchu, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Tyto faktory se mezi sebou 

navzájem ovlivňují, a mají značný vliv na pocit pohody, v krajních případech mohou být 

dokonce škodlivé. [2][24] 

7.1 Teplota vzduchu 

Teplota vzduchu definuje tepelnou zátěž exponovaného člověka. Při optimální 

teplotě platí, že se jedná o stav rovnováhy mezi subjektem a okolím, aniž by byl zatěžován 

termoregulační systém. V praxi jde o rovnováhu mezi člověkem vygenerovaným teplem a 

teplem odváděným. Protože se člověk obvykle nachází v prostředí, kde vzduch má nižší 

teplotu než teplota lidského těla, může docházet k samovolné tepelné výměně, a to 

prostřednictvím konvekce a evaporace z dýchacího traktu, a konvekcí, kondukcí, radiací a 

evaporací z kůže. Opakovanou expozicí lze tělo adaptovat na tepelné podmínky během tří 

týdnů. [2][24] 

Z hlediska doby trvání zátěže rozlišujeme krátkodobě a dlouhodobě únosnou. 

Limity dlouhodobé zátěže tkví v množstvím vydechované a vypocené vody. 

Pro krátkodobě únosnou tepelnou zátěž jsou limity komplexnější. Teplo akumulované 

v těle nesmí překročit hodnotu 50 Whm
-2

, čemuž odpovídá vzestup teploty tělesného jádra 

o 0,8 K, teploty kůže o 3,5 K a nárůst frekvence srdeční aktivity na maximálních 150/min. 

Podobnou sadu hodnot pro dlouhodobě a krátkodobě snesitelnou tepelnou zátěž lze nalézt i 

pro zátěž chladem. [2][24] 

Teplota má zdaleka největší vliv na pocit osobní pohody a výkonnost člověka, než 

jakýkoliv jiný rizikový faktor. Obecně lze říci, že člověk snese teploty kolem 50°C 

po dobu 4 hodin s tím, že tato doba se se zvyšující se vlhkostí klesá. Teplota lidského těla 

mimo interval 29 až 41°C je obvykle neslučitelná se životem. Při vysokých teplotách 

dochází k rychlé únavě a nesoustředěnosti. Pokud vysoké teploty přetrvávají po delší dobu, 

mohou se dostavit další jevy, jako nevolnost, zvracení, průjmy, krvácení z nosu, zrychlení 

a prohloubení dechu, snížení tlaku, mravenčení a brnění, bolesti hlavy a svalů, křeče, 

a v  neposlední řadě také poruchy chování, přičemž člověk působí zmateně 

a nekontrolovaně. [2][24] 
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Během práce v prostředí s nízkou teplotou vzduchu dochází ke snížení průtoku krve 

kůží, nárůstu krevního tlaku, zrychlení srdeční činnosti, spotřeby kyslíku a snížení teploty 

tělesného jádra. Pokud vlivem tepla dojde k útlumu nervové soustavy, můžeme také čekat, 

že dojde k selhání krevního oběhu a smrti jedince. [2][24] 

7.2 Vlhkost vzduchu 

Vlhkost Rh, ačkoliv je součástí mikroklimatických podmínek, nemá tak velký vliv 

jako například teplota vzduchu. I tak ovšem může negativně působit, a to zejména pokud 

dojde k poklesu relativní vlhkosti pod 20%, například při vytápění v zimě nastává 

vysoušení sliznic horních cest dýchacích, a tím se zvyšuje náchylnost k průniku 

nežádoucích látek do těla. [2][24] 

Opačným extrémem je příliš vysoká vlhkost, tj. nad 60%. Hlavním problémem 

vysokých vlhkostí je vytvoření vhodných podmínek pro výskyt plísní. Tyto mají nepřímý 

vliv na zdraví člověka, protože podporují vznik různých zdravotních problémů jako např. 

bolesti hlavy, dýchací potíže, zvýšené teploty, nevolnost, a podobně. Optimální je tedy 

držet hodnotu relativní vlhkosti na hodnotě v intervalu mezi hodnotami 30 až 70%. [2][24] 

7.3 Rychlost proudění vzduchu 

Poslední složkou mikroklimatu je rychlost proudění vzduchu. Pro tělesnou pohodu 

platí, že pro její zachování je vhodná vyšší rychlost proudění teplejšího vzduchu. Toto 

ovšem může vést k nadměrnému odpařování potu a následnému prochladnutí organismu. 

K ochlazování kůže také dochází vlivem pulzace studeného vzduchu a jeho dráždění 

teplocitlivých kožních buněk. [2][24] 

Optimální rychlost proudění leží mezi hodnotami 0,1 až 0,3 m·s
-1

. K pocitu 

nepohody přispívá také průvan, tedy proud chladného vzduchu působící na pouhé části 

těla. [2][24] 

Pro účely kategorizace prací z hlediska tepelné zátěže se podle NV č. 361/2007 Sb. 

v platném znění posuzuje množství metabolického tepla vzniklého svalovou prací, 

parametry mikroklimatu (teplota vzduchu, rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost 

vzduchu) a stereoteplota (tst). Dalším důležitým parametrem je tepelný odpor oděvu. 

[2][24] 
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Metabolické teplo je teplo, které odpovídá energetickému výdeji M spojenému 

s touto prací. Limitní hodnoty pro zařazování do kategorií jsou uvedeny v příloze č. 1 

k NV 361/2007 Sb., části A. Jedná se avšak spíše o příklady prací, které se mohou 

považovat za ekvivalenty. Pokud jde o stereoteplotu, ta je měřena kulovým teploměrem 

a charakterizuje radiační účinek okolních ploch ve sledovaném prostorovém úhlu. Tepelný 

odpor oděvu určuje míru izolace člověka od okolí. Hodnota tepelného odporu 1 clo je 

definována jako třívrstvý oděv. Podrobnější postupy pro stanovení tepelného odporu 

různých oděvů jsou stanoveny v normě ČSN EN ISO 9920. [2][24] 

7.4 Metody ochrany proti nepříznivému mikroklimatu 

Při ochraně před nepříznivým mikroklimatem, které je zde zastoupeno hlavně 

tepelnou zátěží, platí obecně podobné podmínky jako u dvou výše zmíněných rizikových 

faktorů, opět se tedy zabývejme pouze odlišnostmi. [2] 

Technická ochrana spočívá buďto ve vhodném způsobu ochlazování zdroje, nebo 

clonění pracovníka, jeho chlazení, nebo tepelné izolaci. [2] 

Technologická ochrana ve formě změny technologie je v tomto případě málokdy 

uskutečnitelná, neboť generované teplo je často důležitou součástí technologie. [2] 

Režimová ochrana je opět proveditelná zavedením bezpečnostních přestávek, 

střídáním pracovníků na pracovišti, eventuálně zintenzivněním pracovně lékařských 

prohlídek. [2] 

Náhradní ochrana je zde důležitou součástí ochrany zdraví, protože je na rozdíl od 

případu vibrací relativně efektivní. Jde o tepelnou izolaci pracovníků pomocí speciálních 

oděvů s velkým tepelným odporem. Nevýhodou těchto oděvů je, že jsou často těžké, nebo 

při jejich použití dochází k nadměrnému pocení. [2] 
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8 Požadavky právních předpisů 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v České republice řešena 

následujícími právními předpisy. V těchto předpisech jde hlavně o požadavky na 

zaměstnavatele, a dále o limitní hodnoty pro účely kategorizace.  

8.1 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

Jak již bylo uvedeno v rešerši, výchozím právním předpisem pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci je zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění. 

V jeho páté části jsou uvedeny práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v aspektu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména pak požadavek na zaměstnavatele chránit 

zdraví zaměstnance při práci, soustavně vyhledávat rizika a předcházet jim a přijímat 

nezbytná opatření technická, technologická, či organizační. [16] 

Dále je v páté části zákoníku práce řešeno vydávání osobních ochranných 

pracovních prostředků, povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání, a také účast zaměstnance na soustavném vytváření bezpečnějšího pracoviště. 

[16] 

8.2 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon o ochraně veřejného zdraví, v platném znění v podstatě upravuje povinnosti 

zaměstnavatele vůči státní správě. Jde o orgány ochrany veřejného zdraví, které posuzují 

zaměstnavatelem vypracované návrhy kategorizace prací. Zaměstnavatel tedy na základě 

kvantitativně měřitelných faktorů navrhne legitimním způsobem zařazení práce do 

kategorie dvě až čtyři. K tomuto návrhu se vyjádří příslušný orgán ochrany veřejného 

zdraví, který může návrh schválit, nebo provést změny v návrhu. [15] 

Zaměstnavatel při vypracovávání návrhu vychází z limitních hodnot daných 

příslušným prováděcím předpisem. [15] 

8.3 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci 

V podstatě se jedná o transponování řady evropských směrnic z oblasti BOZP do 

české legislativy. Popisuje hlavně způsob hodnocení rizikových faktorů, minimální rozsah 
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opatření, a další požadavky na pracovní prostředí v souvislosti s výskytem rizikových 

faktorů. V příloze jsou pak uvedeny limitní hodnoty potřebné pro hodnocení některých 

rizikových faktorů (fyzická zátěž, chemické látky, mikroklima). [11] 

K posuzování tepelné zátěže vnitřního pracoviště je uvedeno následující: Zátěž 

teplem při práci na pracovišti se hodnotí podle průměrné operativní teploty (to), kterou se 

rozumí teplota vypočtená jako časově vážený průměr za efektivní dobu práce, kterou je 

doba snížená o dobu trvání přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávku nebo 

průměr z jednotlivých měřených časových intervalů v průběhu celé osmihodinové nebo 

delší směny, jde-li o pracoviště s měnícími se teplotami, z teploty vzduchu ta, průměrného 

energetického výdeje M, výsledné teploty kulového teploměru tg, rychlosti proudění 

vzduchu va a stereoteploty tst. Hodnocení podle průměrné operativní teploty lze za 

podmínky rychlosti proudění vzduchu va rovné nebo menší než 0,2 m.s
-1

 nahradit 

hodnocením podle výsledné teploty kulového teploměru. Limitní hodnoty pro kategorizaci 

jsou pak přehledně uvedeny v tabulce 1. [11] 

Tabulka 1: Limitní hodnoty pro nevenkovní pracoviště [11] 

Třída 

práce 

M tomin/tgmin tomax/tgmax va Rh 

[W·m
-2

] [°C] [°C] [m·s
-1

] [%] 

I ≤ 80 20 27 
0,01 – 0,2 

30 - 70 

IIa 85 – 105 18 26 

IIb 106 – 130 14 32 
0,05 – 0,3 

IIIa 131 – 160 10 30 

IIIb 161 – 200 10 26 

0,1 – 0,5 
IVa 201 – 250 10 24 

IVb 251 – 300 10 20 

V 301 ≥ 10 20 

8.4 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií 

Předmětem tohoto právního předpisu je zapracování evropských předpisu do české 

legislativy, tentokrát s ohledem na limity pro biologické expoziční testy, které jsou 

používány pro účely kategorizace prací. [14] 
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8.4.1 Hluk 

Do druhé kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány: 

a) ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAeq,8h je v rozmezí 80 - 84,9 dB, avšak přípustný expoziční limit 85 dB nepřekračuje, [14] 

b) impulsnímu hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h jev rozmezí 

od 80 do 84,9 dB, avšak přípustný expoziční limit 85 dB nepřekračuje, a jehož hladina 

špičkového akustického tlaku C LCpeak je v rozmezí od 130,0 do 139,9 dB, avšak přípustný 

expoziční limit 140 dB nepřekračuje. [14] 

Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány: 

a) ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAeq,8h dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 85 dB, avšak nepřekračuje 105 

dB, [14] 

b) impulsnímu hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h dosahuje nebo 

je vyšší než přípustný expoziční limit 85, avšak nepřekračuje 105 dB, a jehož hladina 

špičkového akustického tlaku C LCpeak dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 

140 dB, avšak nepřekračuje 150 dB. [14] 

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány: 

a) ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

Leq,8h je vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí, nebo 

b) impulsnímu hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h nebo hladina 

špičkového akustického tlaku C LCpeak je vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí. [14] 
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8.4.2 Vibrace 

Do druhé kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány: 

a) vibracím přenášeným na ruce, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení 

Lahv,8h je v rozmezí od 118,0 do 127,9 dB, avšak přípustný expoziční limit 128 dB, 

nepřekračuje, [14] 

b) celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, jejichž průměrná vážená hladina 

zrychlení Law, 8h je v rozmezí od 104,0 do 113,9 dB, avšak přípustný expoziční limit 114 

dB nepřekračuje, [14] 

c) vibracím přenášeným na ruce po dobu trvání některé dílčí pracovní operace, jejichž 

průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení Lahv,T překračuje 128 dB, nebo celkovým 

vertikálním a horizontálním vibracím po dobu trvání některé dílčí pracovní operace, jejichž 

průměrná vážená hladina zrychlení Law,T překračuje 114 dB, avšak ani u jedné z měřených 

dílčích pracovních operací nebyl překročen přípustný expoziční limit pro osmihodinovou 

směnu. [14] 

 Do druhé kategorie se zařazuje také práce, při které dochází k expozici osob 

vibracím přenášeným na ruce nepravidelně jen v některých pracovních dnech, ale vždy po 

dobu kratší než 20 minut v osmihodinové směně, jejichž průměrná souhrnná vážená 

hladina zrychlení Lahv,T stanovená za dobu expozice T 142 dB není překročena o více než 3 

dB. [14] 

Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány 

a) vibracím přenášeným na ruce, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení 

vibrací Lahv,8h dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 128 dB s, avšak 

nepřekračuje 134 dB, nebo [14] 

b) celkovým horizontálním či vertikálním vibracím, jejichž průměrná souhrnná vážená 

hladiny zrychlení vibrací Law,8h dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 114 

dB, avšak nepřekračuje 120 dB. [14] 

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány vibracím 

přenášeným na ruce, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací Lahv,8h 
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je vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí, nebo celkovým horizontálním či vertikálním 

vibracím, jejichž průměrná vážená hladina zrychlení vibrací Law,8h je vyšší, než je 

stanoveno u třetí kategorie. [14] 

8.4.3 Zátěž teplem 

Do druhé kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby na nevenkovním nebo na 

venkovním pracovišti v charakteristické směně exponovány zátěži teplem vyšší, než je 

maximální přípustná teplota stanovená pro kalendářní rok právním předpisem upravujícím 

podmínky ochrany zdraví při práci, avšak míra této zátěže ještě nevyžaduje k ochraně 

zdraví osob v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně 

režim střídání práce a bezpečnostní přestávky. [14] 

Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby na nevenkovním nebo na 

venkovním pracovišti v charakteristické směně exponovány zátěži teplem vyšší, než je 

maximální přípustná teplota stanovená pro kalendářní rok právním předpisem upravujícím 

podmínky ochrany zdraví při práci, a míra této zátěže již vyžaduje k ochraně zdraví osob v 

rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně režim střídání 

práce a bezpečnostní přestávky. [14] 

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce vykonávaná v charakteristické směně za 

podmínek, kdy jsou překračovány přípustné hodnoty zátěže teplem stanovené právním 

předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci a ani při používání osobních 

ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu střídání práce a bezpečnostní přestávky 

nelze vyloučit poškození zdraví osob. [14] 

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

vibrací 

Tato norma opět transponuje evropské předpisy do české legislativy. Předmětem 

jsou podrobně rozpracované hygienické limity týkající se hluku a vibrací na pracovišti. Pro 

účel této práce jsou uvedeny jen typy expozice, které se vyskytuje ve zkoumaném 

provozu. [11]  
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8.5.1 Hluk 

Pro ustálený a proměnný hluk platí hygienický limit pro osmihodinovou pracovní 

dobu vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku ALAeq,8h 85 dB. Pro impulzní hluk 

je přípustný expoziční limit impulsního hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického 

tlaku A LAeq,8h 85 dB. Přípustný expoziční limit impulsního hluku vyjádřený hladinou 

špičkového akustického tlaku CLCpeak je 140 dB. [11] 

8.5.2 Vibrace 

Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou 

souhrnnou váženou hladinou zrychlení Lahv,8h se rovná 123 dB, nebo hodnotou zrychlení 

ahv,8h se rovná 1,4 m.s
-2

. [11] 
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9 Požadavky technických norem 

Technické normy v řešeném oboru stanoví hlavně platné postupy a požadavky na 

provedení platných měření hodnot rizikových faktorů. 

9.1 ČSN 01 1600 Akustika - terminologie 

Obsahem této normy jsou základní termíny pro měření hluku v rámci fyziologické 

hudební, stavební a prostorové akustiky. [5] 

9.2 ČSN ISO 1999 Akustika - stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení 

zhoršení sluchu vlivem hluku 

V této normě jsou obsaženy postupy pro určení míry posunutí prahu slyšení vlivem 

hluku. Subjektem těchto měření jsou jedinci v rámci dospělé populace. Norma se vztahuje 

na rozsah slyšitelných kmitočtů ustáleného, přerušovaného, nepravidelného, či impulzního 

hluku. Norma je dále platná pro akustické tlaky nepřesahující hodnotu 200 Pa. [6] 

9.3 ČSN ISO 9612 Akustika – Určení expozice hluku na pracovišti - Technická 

metoda 

Touto normou jsou určeny postupy pro měření expozice nepříznivého hluku. 

Postupy jsou konkretizovány pro různé typy hluku. Norma v podstatě slouží jako pomůcka 

pro státní orgány vykonávající inspekci na úseku bezpečnosti práce. [7] 

9.4 ČSN ISO 5349 Směrnice pro měření a hodnocení expozice vibracím 

přenášeným na ruce 

Norma řeší neperiodické či náhodné vibrace a otřesy. Uvádí obecné metody měření 

a uvádění hodnot expozice vibracím přenášeným na ruce ve všech prostorových osách. 

Platnost normy je omezena rozsahem kmitočtů třetinooktávových pásem 6,3 až 1250 

Hz.[8]  
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9.5 ČSN ISO 7933 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a 

interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže 

Norma stanovuje postupy pro určení míry tepelné zátěže, jíž je vystaven člověk 

v horkém prostředí. Umožňuje predikovat míru pocení a tělesnou teplotu v důsledku 

tepelné expozice. Dále je možno podle této normy určit, který parametr je vhodné upravit 

tak, aby riziko bylo sníženo co nejefektivněji. [9] 

9.6 ČSN EN ISO 9920 - Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné 

izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování 

Tato norma je výchozím dokumentem pro zkoumání tepelných vlastností oděvu, 

tzn. Tepelná izolace od okolí a odporu proti vypařování. [10] 
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10 Krnovské opravny a strojírny 

Na konci 18. století došlo k rozvoji železniční dopravy, s tím že město Krnov na 

trase Olomouc – Krnov – Ostrava (obr. 7) představovalo ideální místo pro vybudování 

technického zázemí pro železniční vozy. A tak 1. Října 1872 svou činnost zahájilo 

Zařízení strojní služby pro údržbu železničních vozů. Profil společnosti se víceméně 

neměnil až do roku 1992, následkem změny politického režimu v roce 1989. Došlo tedy 

k privatizaci a od 1. Září 1992 podnik vystupuje pod názvem Krnovské opravny a strojírny 

s.r.o. Privatizace sebou přinesla rozvoj, zejména v podobě investic do kvality povrchových 

úprav, rozšíření technologie pro opravy čtyřnápravových osobních vozů, a kvality 

strojírenské produkce. [21] 

 

Obrázek 7: Trasa Olomouc - Krnov - Ostrava [23] 

Následkem rozpadu Československa avšak došlo k markantnímu poklesu četnosti 

oprav železničních vozů a tak bylo nutné rozšířit stávající portfolio produktů složené 

hlavně z údržby a oprav o výrobu a modernizaci tramvajových vozidel (obr. 8.). Takto 

upravené tramvaje se vyskytují ve většině velkých měst České republiky, a dokonce i 

v zahraničí. [21] 
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Obrázek 8.: Zrenovovaná tramvaj Vario LF3/2 v barvách DP Ostrava [21] 

Současný rozsah činnosti Krnovských opraven a strojíren tedy zahrnuje výrobu, 

rekonstrukce, opravy a modernizace tramvají, osobních a nákladních železničních vozidel, 

a historických kolejových vozidel. Dále sem patří strojírenská činnost, konkrétně výroba 

velkých svařenců, zpracovávání odlitků a výkovků a výroba dvojkolí a náhradních dílů pro 

železniční kolejová vozidla. [21] 

Zkoumaným provozem je kovárna sloužící hlavně k renovaci pružinových listů. 

Jedná se budovu o rozměrech přibližně 12 m na šířku, 20 na délku m a 9 m na výšku. Ze 

severní a východní strany je kovárna obklopena prostory dvou svařoven (obr. 10), a dále 

budovami ostatních technologických celků v rámci areálu (obr. 9). Podlaha je betonová, 

stěny zděné, a strop představuje sedlová dřevěná střecha. Vše ukazuje na to, že se jedná o 

starou budovu, což ostatně platí o více budovách provozu KOS. Větrání v budově je 

realizováno přirozeně, prostřednictvím oken a dveří. Osvětlení je částečně přirozené (okna) 

a částečně umělé (stropní).  
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Obrázek 9: Letecký snímek areálu [23] 

Strojní vybavení kovárny zahrnuje kromě spousty strojů potřebných provádění 

činnosti také dvě plynové pece sloužící k tepelné přípravě pro zpracování, a dále jeden lis 

typu Fergat a jeden buchar typu Ajax (obr. 11). Celkové rozložení strojů je patrné 

z obrázku.   
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Obrázek 10: Schéma rozmístění strojů 
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Obrázek 11.: Buchar Ajax [27] 

V jednosměnném provozu se v kovárně vyskytuje jedna četa pěti kovářů, kteří jsou 

vystaveni hluku, jehož zdrojem jsou především přítomné pece a buchar. Další riziko 

představují vibrace při práci s bucharem. Přesný časový snímek pracovníků není možno 

sestavit, neboť kovářské práce nejsou přesně rozvrženy, a tak dochází k nepravidelnosti 

pracovního nasazení. 
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10.1 Hluk 

Akreditované měření, o které se opírám ve své studii, bylo provedeno dne 15. 2. 

2012 mezi devátou a třináctou hodinou, podle normy ČSN EN ISO 9612 Akustika – 

Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda, a v souladu s Věstníkem 

ministerstva zdravotnictví čj. HEM-300-26.4.01-16344 ze dne 26. 4. 2001, který stanoví 

metodiku měření hluku v pracovním prostředí. Měření proběhlo za běžných provozních 

podmínek, a pokrylo všechny běžně prováděné činnosti charakteristické pro kováře. 

Z hlediska typologie zvukové zátěže dělíme pětičlennou četu do dvou skupin (kovář 1, 

kovář 2). Mikrofon byl umístěn nejdále 20 cm od vstupu vnějšího zvukovodu na straně 

nejvíce exponovaného ucha. Délka směny je 8 hodin, z kterých půl hodiny je přestávka, 

zbytek je kovářská činnost. V následující tabulce (tab. 2) jsou uvedeny naměřené hodnoty 

profese kovář 1, jehož náplní práce je mimo jiné obsluha bucharu. [31][33] 

Veličiny v tabulce: 

T  °C  teplota vzduchu 

v   m·s
-1

  rychlost proudění vzduchu 

Rh  %  Relativní vlhkost vzduchu 

LAeq,T  dB  ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LpAmax  dB  maximální hladina akustického tlaku A 

LpAmin  dB  minimální hladina akustického tlaku A 
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Tabulka 2.: Hluková expozice kováře 1 [31][33] 

Z naměřených hodnot je jasně vidět hlučnost bucharu oproti hlučnosti okolního 

prostředí. Nyní můžeme určit ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro osmihodinovou 

směnu podle vztahu uvedeného v ČSN EN ISO 9612:     

            
 

 
∑            

 

   

  

  

KOVÁŘ 1 

Čas měření 9:00 - 13:00 T (°C) v (m·s
-1

) Rh (%) 

Povaha hluku proměnný 19,8 0,06 62,7 

Činnost 
Expozice 

(min) 
LAeq,T  (dB) LpAmax (dB) LpAmin (dB) 

Obsluha bucharu 

AJAX 6 
 

107,3 117,2 89,2 

103,5 113,8 86,1 

103,1 114,5 85,5 

Průměrná hodnota 120 105,1   

Přípravné práce, 

manipulace s 

materiálem 

 

81,7 86,4 80,2 

82,2 85,7 80,0 

82,0 87,6 79,9 

Průměrná hodnota 310 82,0   

Přestávka 

odpočívárna/šatna 
 

47,8 85,9 41,9 

49,2 53,7 43,6 

46,6 52,9 40,5 

Průměrná hodnota 50 48,0   

Σ 480 Nejistota 1,6 dB 
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Kde 

Ti  doba trvání dílčího časového intervalu 

T  součet dob trvání dílčích časových intervalů Ti 

LAeq  ekvivalentní hladina akustického tlaku za dílčí časový interval 

n  počet dílčích intervalů 

Nyní do vztahu dosadíme hodnoty získané měřením.  

              
 

   
(                                            ) 

        = 99,13 ± 1,6 dB 

Podle limitních hodnot v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací a vyhlášce č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií je práce, při níž dochází k překročení 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku za osmihodinovou směnu LAeq,480 = 85 dB zařazena 

do třetí kategorie. 
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Tabulka 3.: Hluková expozice kováře 2 [31][33] 

Opět můžeme vidět, že strojní zařízení je největším zdrojem hluku. Na rozdíl od 

kováře 1, který u bucharu strávil průměrně 120 minut za směnu, kovář 2 u lisu stráví 

podstatně více času (tab. 3). 

K určení celkové expozice za směnu opět využijeme vzorec z normy ČSN EN ISO 

9612, tentokrát rovnou dosadíme naměřené hodnoty: 

              
 

   
(                                           ) 

        = 92,86 ± 1,6 dB 

KOVÁŘ 2 

Čas měření 9:00 - 13:00 T (°C) v (m·s
-1

) Rh (%) 

Povaha hluku proměnný 19,8 0,06 62,7 

Činnost 
Expozice 

(min) 
LAeq,T  (dB) LpAmax (dB) LpAmin (dB) 

Obsluha lisu 

FERGAT 
 

93,7 103,6 83,3 

96,3 110,7 83,0 

93,8 103,8 82,9 

Průměrná hodnota 300 94,8   

Přípravné práce, 

manipulace s 

materiálem 

 

81,7 86,4 80,2 

82,2 85,7 80,0 

82,0 87,6 79,9 

Průměrná hodnota 130 82,0   

Přestávka 

odpočívárna/šatna 
 

47,8 52,9 41,9 

49,2 53,7 43,6 

46,6 52,9 40,5 

Průměrná hodnota 50 48,0   

Σ 480 Nejistota 1,6 dB 
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Dle výše zmíněného limitu je tato práce zařazena do třetí kategorie, protože tento 

limit prokazatelně překračuje. 

10.2 Vibrace 

Při práci s bucharem se vyskytují vibrace ve formě rázů. Buchar Ajax se používá ke 

kování listů odpružení. Kovář tedy pomocí kleští list drží a manipuluje s ním. Zde dochází 

k přenosu rázovitých vibrací na ruku kováře.  

Úroveň expozice v tomto případě není přesně určena. Předpokládá se ale, že bude 

odpovídat hodnotám kategorie tři a výše. Důvodem tohoto předpokladu je fakt, že 

pracovníci z akreditovaných laboratoří ještě před rokem 2004 provedli měření, při kterém 

v důsledku rázů zničili měřící aparaturu, avšak ještě než došlo k destrukci, aparatura 

vykázala konkrétní výsledky, na jejichž základě byla práce zařazena do třetí kategorie. Od 

té doby se měření neprovádí, a vibrace na bucharu Ajax jsou automaticky zařazovány do 

kategorie třetí.  

Z limitů třetí kategorie vyplývá, že průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení 

vibrací Lahv,8h leží mezi hodnotami 128 a 134 dB. V rámci konzervativního inženýrství 

budeme předpokládat nejhorší scénář, tedy hodnotu Lahv,8h = 134 dB.  

10.3 Zátěž teplem 

Měření tepelné zátěže, z jehož výsledků vycházím, bylo provedeno akreditovanou 

laboratoří dne 3. 9. 2010 v souladu s Metodickým návodem č. 5 Věstníku MZ ČR částka 

2/2009. Posouzení proběhlo v souladu s NV č. 361/2007 Sb. V platném znění. Konečně, 

bylo použito normy ČSN EN ISO 7933:2004 ke stanovení ztrát tekutin, která je následně 

využita k výpočtu ztráty tekutin. [32] 

Na pracovišti byly vybrány čtyři měřící místa: Pec pro nahřívání objímky (M1), 

přípravek pro nasazování objímky (M2), dílna pro skládání pružin (M3) a odpočinková 

místnost (M4). Místa M1 až M3 byla ovlivněna zdroji sálavého tepla, zatímco 

odpočinková místnost je bez zdrojů sálavého tepla. [32] 

Všichni kováři jsou aklimatizováni, protože vykonávají práci déle než 3 týdny. 

Dále je podle ČSN EN ISO 9920 určen tepelný odpor oděvu kovářů (tab. 4) [32] 
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Tabulka 4.: Tepelný odpor oděvu kováře [32] 

Druh ošacení Tepelný odpor (clo) 

Slipy 0,03 

Ponožky lehké lýtkové 0,03 

Kalhoty – směsová tkanina 0,35 

Nátělník/triko 0,09 

Obuv 0,05 

Rukavice 0,02 

Celkem 0,57 

Veškeré pracovní činnosti byly zaznamenány, a tak lze říci, že vzorek je 

reprezentativní. Pro úplnost byly provedeny i měření venkovního klimatu (tab. 5), ve 

vzdálenosti 10 m od stěn kovárny, kde vidíme nárůst teploty a pokles vlhkosti v čase. [32] 

Tabulka 5.: Venkovní klima [32] 

Čas měření 
Teplota 

vzduchu 

Relativní 

vlhkost 

Proudění 

vzduchu 
Oblačnost 

hod ta [°C] Rh [%] va [m·s
-1

]  

5:00 10,5 77,0 0,06 Jasno 

7:00 14,7 64,0 0,34 Jasno 

9:30 17,8 50,0 0,18 Jasno 

10:55 19,0 45,0 0,15 Jasno 
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Dále pro ucelený obrázek uveďme somatometrické údaje reprezentativního vzorku 

kovářů (tab. 6).  

Tabulka 6.: Somatometrické údaje reprezentativního vzorku kovářů [32] 

Pracovník Věk Expozice Výška Hmotnost Tělesný 

povrch 

Bazální 

metabolismus 

 [roky] [roky] [cm] [kg] [m
2
] [kJ·min

-1
] 

1 54 40 186,0 100,0 2,2 5,8 

2 31 2 186,0 103,0 2,3 6,4 

Průměr 43 21,0 186,0 101,5 2,3 6,1 

 Na základě charakteristiky práce podle tabulky č. 1 přílohy č. 1 části A (tab. 7) 

určíme třídu práce a stanovíme časový snímek kováře.  

Tabulka 7.:  Typologie činností s ohledem na kategorizaci [14] 

  

Třída  Charakteristika činnosti M (W·m
-2

) 

I Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské 

administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce 

s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů, 

≤ 80 

IIa Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního 

vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání 

malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, 

kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní. 

81 až 105 

IIb Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a 

některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. 

Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou - dělnice v 

potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, 

práce na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou 

spojená s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, 

strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení 

lehkých vozíků. Práce spojená s ruční manipulací s živým břemenem, práce zdravotní 

sestry nebo ošetřovatelky u lůžka. 

106 až 130 
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Tabulka 8.: Energetický výdej na jednotlivých stanovištích [32] 

Měřicí 

místo 

Pracovní místo Doba 

expozice 

Třída 

práce 

Energetický výdej 

  [min]  [W·m
-2

] 

M1 Pec pro nahřívání objímky 130 IIb 130 

M2 Přípravek pro nasazování objímky 130 IIb 130 

M3 Dílna – skládání pružin 190 IIa 90 

M4 Odpočinková místnost 30 I 80 

Σ  480   

Pro určení časově váženého průměru energetického výdeje využijeme hodnoty 

doby expozice a energetického výdeje z tabulky 8, kterou jsme sestavili stanovením 

energetického výdeje podle tabulky 7: 
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Obdobně stanovíme časově vážené průměry pro další sledované veličiny a shrneme 

v tabulce 9. Vidíme, že nejvyšší hodnoty teplot se vyskytují na měřícím místě 1. 

Tabulka 9.: Časově vážené průměry teploty vzduchu, relativní vlhkosti, operativní teploty, 

rychlosti proudění vzduchu [32] 

Měřící 

místo 

Doba 

expozice 

Teplota 

vzduchu 

Relativní 

vlhkost 

Operativní 

teplota 

Proudění 

vzduchu 

Teplota kulového teploměru 

 [min] ta [°C] Rh [%] to [°C] va [m·s
-1

] tg10 

[°C] 

tg110 

[°C] 

tg170 

[°C] 

tg prům 

[°C] 

M1 130 41,3 18,5 47,4 0,08 34,0 54,5 47,0 47,5 

M2 130 28,7 36,3 31,5 0,06 29,2 32,5 31,3 31,4 

M3 190 25,5 39,7 23,6 0,18 22,2 24,5 23,5 23,7 

M4 30 23,6 45,0 23,8 0,11 23,8 23,8 23,8 23,8 

Σ min 480         

Časově vážený 

průměr 
30,5 33,4 32,2 0,12 27,4 34,7 32,0 32,2 

Kde  

tg10, 110, 170, (°C) výsledná teplota kulového teploměru v 10, 110 a 170 cm nad 

pracovní plošinou. 

to operativní teplota – časově vážený průměr teploty vzduchu 

Pro úplnost uveďme srovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami 

uvedenými (tab. 10) v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění. Teplotu kulového 

teploměru tg můžeme zaměnit s teplotou operativní to, protože rychlost proudění vzduchu 

je menší než 0,2 m·s
-1

.  
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Tabulka 10.: Srovnání naměřených a přípustných hodnot [32] 

Měřicí 

místo 

Třída 

práce 

to 

skutečná 

to 

přípustná 

va 

skutečná 

va 

přípustná 

Rh 

skutečné 

Rh 

přípustné 

  [°C] [°C] [m·s
-1

] [m·s
-1

] [%] [%] 

M1 IIb 47,4 14 - 32 0,08 0,05 - 0,3 18,5 30 - 70 

M2 IIb 31,5 14 - 32 0,06 0,05 - 0,3 36,3 30 - 70 

M3 IIa 23,6 10 - 30 0,18 0,01 - 0,2 39,7 30 - 70 

M4 I 23,6 20 - 27 0,11 0,01 - 0,2 45,0 30 - 70 

Při srovnání skutečných a přípustných hodnot vidíme, že: 

Na měřícím místě 1 dochází k překračování povolených limitů časově váženého 

průměru operativní teploty o 15° C, rychlost proudění vzduchu leží v intervalu přípustných 

hodnot, a relativní vlhkost vzduchu je nižší o 11,5 % oproti intervalu přípustných hodnot. 

Na měřicím místě 2 jsou všechny sledované parametry v intervalu přípustných 

hodnot, i když některé hodnoty hraničí s hodnotami mezními. 

Měřicí místo 3 opět splňuje všechny podmínky, hodnoty se lehce vzdalují od 

mezních hodnot. 

Měřicí místo 4 nejen splňuje podmínky, ale také ze všech míst má hodnoty nejblíže 

optimu.  
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11 Současný stav ochrany zdraví 

V současnosti je aktuální stav ochrany zdraví při práci na relativně dobré úrovni, 

avšak existuje jistý prostor pro zlepšení.  

11.1 Organizační opatření 

V rámci omezení expozice jsou zavedena organizační opatření. Jedná se o tři 

bezpečnostní přestávky každé dvě hodiny, přičemž první přestávka trvá 15 minut, druhá a 

třetí trvá minut deset. Dále je zaveden systém střídání pracovníků, a to tak, že každý den na 

bucharu pracuje někdo jiný, a celá četa se v rámci jednoho týdne prostřídá. Toto opatření 

má největší význam z hlediska ochrany před vibracemi, i když do jisté míry ovlivní 

expozici teplu a hluku.  

V letních měsících se čas zahájení směny posunuje z 6:00 na 4:00, čím dochází 

k dřívějšímu ukončení směny, a tak kováři nepracují přes denní dobu, při které je největší 

teplo. 

Pracovně lékařské prohlídky nejsou stanoveny fixně, nicméně platí, že perioda 

prohlídek je pro třetí kategorii do dvou let, čímž dochází k souladu s vyhláškou 79/2013 

sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, v platném znění. 

11.2 Tepelná zátěž 

Opatření proti tepelné zátěži jsou mimo bezpečnostních přestávek provedeny ve 

formě ochranných nápojů. V denní místnosti je umístěn 17,5 litrový barel lehce 

mineralizované vody, tzn. 50 -500 mg·l
-1

. Pomocí postupů stanovených v normě ČSN EN 

ISO 7933 bylo stanoveno množství vypocené tekutiny za směnu 2364 g, čemuž odpovídá 

náhrada 1655 g (70 % vypocených tekutin). [32]  
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11.3 Hluk 

Ochrana před nepříznivými účinky hluku je v podstatě realizována pomocí 

osobních ochranných pracovních prostředků, konkrétně zátkových chráničů sluchu typu 

Laser Lite (obr. 12) od výrobce Howard Leight, jenž se na problematiku ochrany sluchu 

specializuje. Zátkové chrániče Laser Lite jsou vyrobeny z měkčeného polyuretanu a jejich 

tvar lehce připomíná písmeno T. Výhodou těchto špuntů je jejich relativní pohodlnost, 

protože oproti levným zátkovým chráničům tak silně netlačí na stěny sluchovodu. Výrobce 

uvádí útlum o 35 dB, avšak neuvádí na kterých frekvencích, a protože se akreditovaná 

měření nezabývala frekvenční analýzou hluku, není možné vybírat chrániče sluchu 

s ohledem na tlumené frekvence. Dalším praktickým prvkem je jasně křiklavá barva, takže 

špunty jsou lépe vidět při kontrole. [19] 

 

Obrázek 12.: Zátkové chrániče sluchu Laser Lite [19] 

11.4 Shrnutí 

Z výše uvedených údajů tedy vyplývá, že, jak jsem již uvedl, opatření k ochraně 

zdraví jsou na uspokojivé úrovni. U většiny rizikových faktorů nejsou limitní hodnoty 

překračovány, a tam kde k překračování dochází, jsou do určité míry hodnoty snižovány. 

Tato míra snižování je tedy předmětem návrhu. Pro úplnost uveďme tabulku hodnot 

rizikových faktorů, ze kterých je zřejmé, že největší pozornost si zaslouží vibrace, hluk, a 

lze zohlednit i zátěž teplem.  
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Tabulka 11.: Shrnutí úrovně rizikových faktorů 

Rizikový faktor Kategorie Rizikový faktor Kategorie 

Prach 1 Zátěž teplem 2b 

Chemické látky 1 Zátěž chladem 1 

Hluk 3 Psychická zátěž 1 

Vibrace 3 Zraková zátěž 1 

Neionizující 

záření/elektromagnetické 

pole 
1 

Práce 

s biologickými 

činiteli 

1 

Fyzická zátěž 2 

Práce ve 

zvýšeném tlaku 

vzduchu 

1 

Pracovní poloha 2  
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12 Návrh inovace 

Své návrhy rozdělím dle konvenčního postupu na technologické, organizační a 

náhradní. Technická opatření se nejeví jako vhodná volba, protože by pravděpodobně 

nevedly ke kýženému cíli. Jedná se hlavně o tepelné odizolování staré pece, které by bylo 

nákladné a neefektivní. 

12.1 Technologická opatření 

Jak jsem uvedl dříve, ve své práci vycházím z posledních akreditovaných měření, 

které proběhly v době, kdy byly v kovárně používány staré pece. Před nedávnem nicméně 

došlo k technologické změně: Kalící pec byla nahrazena za moderní typ, avšak aktuální 

měření zatím nebylo provedeno, tudíž zatím není přesně známo, jak se tento fakt odrazí 

v kategorizaci. Existují však důvodné předpoklady, že hluková a tepelná zátěž razantně 

poklesla, protože pec je kvalitně odizolována. Navrhuji tedy ověřit hlukovou a tepelnou 

zátěž po instalaci měřením, a výsledky srovnat s daty, které pochází z akreditovaných 

měření z doby, než byla nová pec pořízena. 

Novou pecí je kalící pec typu KNCH/P 680/60 (obr. 13) od tuzemského výrobce 

LAC, jenž se specializuje na výrobu sériových i zakázkových průmyslových pecí a 

sušáren. Tato pec má stejné využití jako stará pec, tzn. tepelnou přípravu pro tváření. [22] 
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Obrázek 13.: Kalící pec KNCH/P 680/60 [22] 

Navrhuji, aby byl stejný typ pořízen k nahrazení druhé pece, čímž dojde 

k předpokládanému znatelnému snížení hluku a tepelné zátěže. Cena pece: 650 000,- 

Výrobce uvádí následující parametry: 

Vnitřní rozměry (šířka x výška x hloubka): 800x350x2400 mm 

Vnější rozměry (šířka x výška x hloubka): 2500x1800x3900 mm 

Maximální teplota teplota: 600 °C 

Palivo: zemní plyn (výhřevnost 10,35 kWh/m3) 

Příkon hořáku: 190 kW 

Rychlost ohřevu vsázky: do 10 minut na 520°C 

Přesnost regulace teploty: menší než +/- 15°C [22] 
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12.2 Organizační opatření 

V návrhu organizačních opatření vyjděme ze stávajících podmínek, konkrétně ze 

střídání pracovníků na bucharu.  

Navrhuji, aby střídání kovářů docházelo v rámci směn, oproti současnému stavu, 

kdy se kováři střídají mezi směnami tak, že každý den má buchar na starost jeden kovář, 

takže se během týdne prostřídají všichni. 

Protože hodnoty uvedené v kapitole zabývající se měřením jsou průměrované a 

tudíž neodpovídají přesně časovým snímkům konkrétních směn, můžeme pouze 

odhadnout, jak dlouho trvá expozice při rizikové činnosti. Celý návrh je vcelku obecný, 

protože neexistují relevantní data, na kterých by šlo takovýto návrh založit. Jasné je však 

to, že doba expozice za směnu klesne, a tím klesne průměrná souhrnná vážená hladina 

zrychlení vibrací. Pro úplnost uveďme hodnoty expozice před (tab. 12) a po aplikaci 

návrhu.(tab. 13) 
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Tabulka 12.: Původní expozice 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

Kovář 1 2 3 4 5 

Expozice při rizikové činnosti 

[min] 
120 120 120 120 120 

Expozice při rizikové činnosti 

[%] 
100 100 100 100 100 

  

Tabulka 13.: Rozložená expozice 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

Kovář 1 3 5 2 4 

Expozice při rizikové činnosti [%] 50 50 50 50 50 

Expozice při rizikové činnosti 

[min] 
60 60 60 60 60 

Kovář 2 4 1 3 5 

Expozice při rizikové činnosti [%] 50 50 50 50 50 

Expozice při rizikové činnosti 

[min] 
60 60 60 60 60 
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Takovéto rozložení expozic však může mít však v praxi zbytečnou komplikovanost. 

Navíc je zjevná lehká nerovnoměrnost v přestávkách mezi expozicemi u jednotlivých 

kovářů, kde kováři č. 2 a 4 mají minimálně vždy o jeden den delší přestávku než kováři č. 

1, 3 a 5. Jako vhodné řešení tohoto problému se jeví posunování pořadí kovářů tak, aby za 

určitý časový úsek byla expozice co nejrovnoměrněji rozložená. 

12.3 Náhradní opatření 

Jako doplňkové opatření ke snížení hladiny vibrací navrhuji vybavit kováře 

rukavicemi, které jsou schopny tlumit nárazy. Jak jsem uvedl výše, antivibrační rukavice 

nejsou samospasné, nicméně mají místo v rámci komplexního řešení ochrany před 

vibracemi.  

Levnější variantou jsou rukavice 66BRVIB výrobce Superior Glove (obr. 14). Jsou 

to usňové rukavice s polymerovou vložkou, která tlumí nárazy. Cena za jeden pár: 330,- 

[28] 

 

Obrázek 14.: Antivibrační rukavice 66BRVIB [28] 

Poněkud dražší variantou, avšak efektivnější variantou jsou rukavice od výrobce 

Profesional (obr. 15). Tyto celokožené rukavice obsahují gelovou vložkou zajišťující 

tlumení vibrací. Jsou vybaveny nápletem. Cena za jeden pár: 640,- [26] 
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Obrázek 15.: Antivibrační rukavice Profesional [26] 

Aktuální stav OOPP v ohledu ochrany před hlukem je vystačující, nicméně špunty 

mohou vést k pocitu nepohody, a tak navrhuji, aby kováři měli na výběr mezi špunty a 

kvalitními chrániči sluchu.  

Z výše uvedených důvodů navrhuji jako alternativu ke špuntům kvalitní chrániče 

sluchu 3M Peltor Ultimate 10 (obr. 16) od věhlasného výrobce Peltor. Tyto pasivní 

mušlové chrániče sluchu dokáží podle výrobce utlumit zvuk na většině frekvencí až o 30 

dB. Kromě pracovního prostředí se také hodí např. na střelnici. Můžeme shledat jistou 

paralelu mezi akustickými parametry, které doprovází střelbu, a parametry doprovázející 

práci s bucharem. Cena: 420,- [25] 

 

Obrázek 16.: Sluchátka 3M Peltor Ultimate 10 [25] 
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12.4 Shrnutí 

Celý návrh reflektuje současný stav rizikových faktorů. Za důležité opatření 

z hlediska snížení hluku a tepla považuji zakoupení pece KNCH/P 680/60 (650 000,-). 

Jako stejně důležité se mi jeví navržené organizační opatření, které sníží hlavně expozici 

vibracím. Ta je největším problémem, a proto můj návrh obsahuje i dodatečné snížení 

účinku vibrací pomocí antivibračních rukavic.  

Návrh uvádím ve dvou variantách: 

První varianta je efektivnější, a pro zaměstnance je také pohodlnější. Nevýhodou je 

vyšší pořizovací cena. Obsahem této varianty je kromě organizačního opatření jedna kalící 

pec KNCH/P 680/60, pět párů antivibračních rukavic Profesional a pět kusů sluchátek 3M 

Peltor  Ultimate 10. Celková cena opatření, ve které je zahrnuta jedna výše uvedená kalící 

pec, pět párů antivibračních rukavic Profesional a pět kusů výše uvedených chráničů 

sluchu, činí 655 300,- Kč. 

Druhá varianta je oproti první variantě levnější, avšak pro zaměstnance neposkytuje 

možnost výběru mezi stávajícími zátkovými chrániči a výše zmíněnými chrániči sluchu. 

Návrh tedy obsahuje podobně jako u první varianty navržené organizační opatření, jednu 

kalící pec KNCH/P 680/60 a pět párů anitivibračních rukavic, v tomto případě se však 

jedná o typ 66BRVIB. Celková cena druhé varianty činí 651 650,- Kč, což činí úsporu 

3 650,- Kč. 
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13 Závěr 

Ve své práci jsem se zabýval analýzou rizikových faktorů vyskytujících se 

v kovárně Krnovských opraven a strojíren, kde faktory, které se na základě vyhodnocení 

provedených v souladu s příslušnou legislativou jeví jako nejdůležitější, jsou hluk, vibrace 

a tepelná zátěž. Tyto faktory jsem popsal z teoretického hlediska, a uvedl jsem právní a 

technické normy, které se k dané problematice vztahují. 

Cílem práce bylo tedy vyhodnotit rizikové faktory a navrhnout inovativní řešení 

ochrany zdraví. Jako největší zdroj rizikových faktorů byla určena stará kalící pec, která 

nejen že je zdrojem hluku, ale také zvyšuje zátěž teplem. Dalším zdrojem rizika je buchar, 

který je hlavně zdrojem silných rázovitých vibrací, ale také hluku. Před samotnou aplikaci 

nové pece doporučují provést studii, která vytvoří data pro srovnání hlukové a tepelné 

zátěže staré a nové pece. 

Navržená opatření reflektují identifikované zdroje rizik a drží se konceptu 

technických, technologických, organizačních a náhradních opatření, s tím, že návrh je pro 

firmu KOS realistický, a samozřejmě lze využít jen jeho části. Lze jej považovat za 

dlouhodobé opatření, které jde nad rámec minimálních požadavků ochrany zdraví, což je 

pro zodpovědně vedenou firmu jistě velkým přínosem. 

Vedení firmy bylo velmi vstřícné v tom ohledu, že poskytlo protokoly 

z akreditovaných měření zdravotního ústavu Ostrava. Pouze mi nebylo povoleno 

pořizování fotografické dokumentace, což se odráží v charakteru zpracování práce, která je 

tedy založena na měření akreditovaných laboratoří a na sběru informací přímo na místě. 

Zkušeností, které jsem získal během sběru informací, ať už přímo v provozu nebo při 

odborných konzultacích, si velmi vážím, a doufám, že je využiji při další činnosti.  
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