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Anotace 

 

Fábry Vladimír.Celotělové vibrace při obsluze mobilních strojů.Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010. 72 stran. 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se vibrací při obsluze 

mobilních strojů. Autor zde poukazuje na vliv vibrací, které intenzivně ovlivňují pracovní 

výkon zaměstnanců. Zpracovatel se v práci zaměřuje na měření celotělových vibrací  

v reálných pracovních  podmínkách. 

Obsahem této práce je shrnutí  vlivů celotělových vibrací na  lidský organismus, 

legislativní rámec a specifika týkající se měření a hodnocení celotělových vibrací. Součástí 

práce je měření na vybraných mobilních zařízeních, přičemž funkce měřícího zařízení jsou  

v práci podrobně popsány.   

Autor provádí měření při reálné expozici celotělových vibrací během konkrétních 

pracovních činností dle platných norem. Naměřené hodnoty  vyhodnocuje dle platné 

legislativy a zjišťuje příčiny nepříznivého působení vibrací na obsluhu mobilních strojů.  

Z výsledných hodnot pak vyvozuje patřičné závěry.  

 

Klíčové slova: celotělové vibrace, obsluha, měření, mobilní zařízení, pracovní prostředí



Annotation 

 

Fábry Vladimír. Whole-Body Vibration When Operating Mobile Machines, Diploma thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010 

 

This diploma thesis is focused on the issue of vibration when operating mobile 

machines. Author points out the impact of vibrations which intensively influence job 

performance of employees. In this thesis author focuses on measuring of the whole-body 

vibrations in real work conditions.  

This thesis contains summarization of the influences of the whole-body vibrations on 

human organism, legislative framework and specifics related to measuring and evaluation of 

whole-body vibrations. One part of the thesis comprises of measuring on chosen mobile 

machines and the functioning of the measuring equipment is described in detail.  

Author takes measurements during the real exposition of whole-body vibration when 

carrying out particular working activities in accordance with effective regulations. Author 

evaluates the measured values in accordance with effective legislation and finds out the 

causes of unfavourable vibration effect on the operator of the mobile machines. The resulting 

values are then used for proper conclusions.  

 

Key words: whole-body vibrations, operator, measurement, mobile machine, working 

environment
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1 Úvod 

Celotělové vibrace jsou faktorem, se kterým se denně setkáváme. Tomuto jevu je 

vystavován každý z nás ať už vědomě či nevědomě. Řada lidí se tomuto jevu vystavuje 

dobrovolně, např. v podobě masážních procedur využívající princip vibrací. Ovšem většina 

z nás je vibracím vystavena nedobrovolně, např. při jízdě v dopravních prostředcích.  

V tomto případě jde o druh vibrací, jejichž vznik vzniká při chodu motorů dopravních 

prostředků, vlivem jízdy, apod. Od těchto zdrojů se ve většině případů vibrace do lidského 

těla přenášejí prostřednictvím mezičlene (sedadlo, podlaha, apod.). Vibrace mají nepříznivý 

vliv na samotné zařízení, které je zdrojem tohoto jevu, ale především na lidské zdraví, které 

je vibracím vystaveno. Toto ohrožování nemůžeme v žádném případě přehlížet. Nejčastějším 

místem, kde se s vibracemi můžeme setkat snad za každé situace je pracovní prostředí. Při 

velmi časté expozici ve velkých dávkách může docházet k závažným onemocněním. I když 

bývá tento jev v mnoha případech značně podceňován, je nezbytně nutné se v této 

problematice neustále zlepšovat. Pomocí nových technologií a postupů můžeme expozici 

vibracím vyloučit nebo aspoň dostatečně snížit na přijatelnou mez tak, aby nedocházelo dále 

k ohrožování lidského zdraví. Nejdůležitějším opatřením je ovšem dodržovat stanovené 

hygienický limity, které byly pro tento faktor stanoveny platnými legislativními požadavky. 

Cílem diplomové práce je měření celotělových vibrací při reálné expozici při obsluze 

vybraných stavebních strojů, vyhodnocení naměřených výsledků v souladu s platnou 

legislativou. 

V první části této práce bude shrnuta problematika vibrací z hlediska fyzikálního, 

zmíním se o zdrojích a příčinách vibrací, způsobu, jakým se vibrace rozdělují a veličinách, 

které je charakterizují a jsou nezbytně nutné pro hygienické hodnocení. Následující kapitola 

se bude zabývat legislativním rámcem, který se týká této problematiky. Další část se bude 

zabývat přenosem vibrací na člověka, stylem, jakým k přenosu dochází, prvky ovlivňujícími 

přenos a způsoby eliminace přenosu. Budou popsány vlivy celotělových vibrací na člověka  

a nemoci, k nimž může při působení těchto vibrací dojít. Nebude chybět postup při měření 

celotělových vibrací a jednotlivé přístroje, které se používají. Výstupem práce bude popis 

samotného měření a především vyhodnocení expozice celotělových vibrací při obsluze 

vybraných mobilních strojů. 
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2 Charakteristika vibrací 

Za vibrace považujeme pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body 

kmitají kolem rovnovážné polohy. Pro obecnější přiblížení pohlížejme na člověka jako na 

mechanickou soustavu složenou z dílčích hmot, tuhostí a mechanických odporů.  Pro člověka 

je při působení vibrací charakteristické vzájemné působení se zdrojem vibrací. Vibrace se na 

rozdíl od hluku nešíří vzduchem, na člověka jsou přenášeny především z pevných 

konstrukcí.[22] 

 

2.1 Fyzikální princip vibrací 

Jednotlivé dynamické síly vyvolávají v prostředí mechanických soustav kmitání, které 

je příčinou chvění. Podmínkou vzniku tohoto jevu je pružnost prostředí. Dochází-li 

jakýmkoliv způsobem k uvedení částic prostředí do mechanického kmitání, jedná se  

o rozruch, který je pak dále předáván dalším částicím prostřednictvím pružných vazeb. Šíření 

tohoto rozruchu se pak nazývá vlnění. Samotný rozruch se šíří vlnami. Místo, kam pak 

rozruch se stejnou fázi a ve stejném okamžiku dorazí, nazýváme vlnoplocha. Tvar 

vlnoplochy určuje svým tvarem, rozměrem a chováním zdroj kmitání, který vyvolal prvotní 

rozruch. Čelo vlny se nazývá místo, kam až vlnění ve stejném okamžiku dorazí. Rozruch se 

šíří vlnami a směry, kterými se vlnoplochy šíří, jsou nazývány paprsky. Graficky je šíření 

rozruchu znázorněno na Obrázku 1. 

Pokud nedochází k působení žádných dynamických sil, částice prostředí jsou  

v rovnovážné, jinak řečeno klidové poloze. Z této polohy se částice vychylují šířícím 

rozruchem. Svojí výchylkou dochází k předávání rozruchu sousedícím částicím. [6] 

 

 

Obrázek 1. Šíření rozruchu, vlnoplocha [6]
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2.1.1 Rozdělení kmitání částic 

Částice se vychylují buďto příčně ke směru šíření, nebo dochází k vychylování 

podélnému ve směru šíření. Dochází tak v určitých částech ke zvyšování hustoty částic  

a naopak snižování hustoty prostředí v jiných částech homogenního pružného prostředí. Tím 

se mění tlak plynu oproti atmosférickému tlaku. Hovoříme o tzv. akustickém tlaku.  

Longitudinálním vlněním, neboli vlněním podélným nazýváme vlnění, jehož částice 

kmitají ve směru šíření tohoto vlnění. Naopak o vlnění příčném, neboli transverzálním 

mluvíme, pokud dochází ke kmitání částic kolmo na směr šíření vlnění. Při posuvu vrstev 

prostředí vznikají pružné síly, které se snaží vrstvy vrátit zpět do rovnovážné polohy. Tímto 

prostředím se mohou šířit vlny příčné. Pokud vznikají pružné síly při stlačování a rozpínání, 

prostředím se šíří síly podélné. [6] 

2.1.2 Veličiny charakterizující fyzikální princip vibrací 

Vibrace jsou z fyzikálního hlediska chvění určovány základními fyzikálními 

veličinami, a to časovým průběhem, frekvencí (kmitočtem), amplitudou (rozkmitem), 

pohybem částice, směrem. Veličiny, charakterizující fyzikální princip vibrací, jsou popsány  

v následující Tabulce 1. 

Tabulka 1. Veličiny popisující fyzikální princip vibrací  

Časový průběh y[m] časový průběh kmitání je dán vztahem 

y = ym . sin (ωt + φ) 

ym….amplituda [m] 

ω…..úhlový kmitočet [s-1] 

t…....čas   

φ…...fázový úhel [rad] 

Doba kmitu T [s] čas mezi dvěma sousedícími kladnými 

výchylkami 

Frekvence (kmitočet) f [Hz] počet celkových kmitů za sekundu 

f = 1/T = 2π [Hz; s; s-1] 

Amplituda (rozkmit) ym [m] maximální hodnota veličiny měnící se periodicky,  

Pohyb částice v [m/s], a [m/s2] pohyb lze popsat rychlostí       v = ds/dt 

           nebo jejím zrychlením   a = dv/dt 

 

Grafické znázornění veličin a jejich vzájemné ovlivňování je možno vidět na Obrázku 2, na 
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kterém je znázorněno časové rozvinutí harmonického kmitání při amplitudě výchylky ym, 

úhlovém kmitočtu ωt  a fázovém posuvu φ. [6] 

 

 

Obrázek 2. Časové rozvinutí kmitání [6] 

 

2.2 Zdroje a příčiny chvění 

Mechanické kmitání můžeme popsat jako periodický pohyb tuhých materiálů, kterými 

jsou např. konstrukční prvky strojů, stavební konstrukce, elementy zemské kůry a jiné okolo 

rovnovážné polohy. Nejjednodušší kmitací soustava má jeden stupeň volnosti, tudíž polohu 

soustavy lze určit jedním parametrem. S kmitáním tělesa o jednom stupni volnosti se 

setkáváme třeba při zdrojích kmitání v rámci konstrukce strojů. Kmitání soustavy  

s nekonečným počtem stupňů volnosti se nazývá kmitání konstrukcí. Hlavními příčinami 

mechanického chvění ve strojových zařízeních jsou dynamické síly. Tyto síly jsou vyvolané: 

� hmotami s vratkým pohybem, nevyváženými rotačními hmotami, 

� nesouosým spojením rotujících hřídelí, 

� nepřesnými geometrickými tvary pohybujících se konstrukčních prvků, 

� poškozenými valivými plochami v pohyblivých konstrukčních prvcích, 

� třením vzájemně se pohybujících části, 

� otřesem, impulsovými silami, 

� působením dopravních prostředků na komunikaci ( nerovnosti na vozovce), 

� technologickým procesem, vlnovým působením na konstrukce. [14] 

 

Když budeme uvedené body aplikovat na mobilní zařízení, vyplývá z toho, že na 

příčiny vibrací má nejčastěji vliv přesnost a kvalita mobilního zařízení, jeho údržba a oprava, 

vhodný styl jízdy, návrh konstrukčních prvků mobilního zařízení. 
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Mechanické chvění však nemusí mít pouze nežádoucí funkce, naopak můžou působit  

i pozitivně ve prospěch člověka. Umělé vybuzené mechanické kmity vytvářejí základ pro  

práci podavačů a dávkovačů, betonářských pěchovačů, ultrazvukových čistících van, 

pneumatických sbíječek, vrtaček a beranidel. [14, 24] 

 

2.3 Rychlost šíření rozruchu prostředím 

Rychlost šíření rozruchu prostředím charakterizujeme jako rychlost, kterou se rozruch 

šíří vzduchovým prostředím. Ve vzduchu je rychlost šíření rozruchu závislá na hustotě 

prostředí, teplotě a dalších veličinách. V homogenním prostředí je rychlost nezávislá na 

směru šíření, kdežto v prostředí nehomogenním je závislá i směrově. Rychlost šíření 

rozruchu úzce souvisí s jeho způsobem šíření. Některé hodnoty šíření jsou uvedeny v Tabulce 

1. [6] 

Tabulka 2. Rychlost šíření rozruchu prostředím 

Prostředí Rychlost šíření Prostředí Rychlost šíření 

Vzduch, 0 °C, 105 Pa 
Vzduch, 20 °C, 105 Pa 
 Vzduch, 40 °C, 105 Pa 
Vzduch, -20 °C, 105 Pa 
Ocel 
Hliník 
Sklo 
Mosaz 
Olovo 

    332 
    343 
    356 
    319 
≈5200 
≈4900 
≈5300 
≈3500 
≈1300 

Dřevo, po letech 
Dřevo napříč let 
Papír  
Cihly, beton 
Beton 
Voda, 14 °C 
PVC 
Tech. Pryž (40°Sh) 
Vlákniny  

≈4300 
≈1500 
≈2000 
≈2200 
≈3000 
  1450 
≈  850 
≈    60 
≈    40 

 

2.4 Šíření vibrací 

Skládá-li se prostředí z hmotnostních částeček a je charakterizováno stlačitelnosti, 

nebo pružnosti, pak je předpokladem pro šíření vibrací v tomto prostředí. Na základě 

silového působení budicího kmitání dojde k šíření vibrací a přenášená energie, neboli 

rozruch, se šíří vždy od zdroje buzení. Při šíření rozruchu dochází k ovlivňování přímočarého 

šíření na základě odrazu od překážek, ohybem v prostředí, měnicími se vlastnostmi a lomem, 

který nastává při přechodu z jednoho prostředí do druhého s jinými vlastnostmi.  

Odraz vlnění nastává, šíří-li se rozruch vln proti překážce. Na pohltivých vlastnostech 

překážky a na vlnové délce signálu závisí intenzita odražené vlny. Pokud se jedná o plochu 

rovinnou, mající větší rozměry než délka dopadající vlny, lze využít zákona odrazu, podle 
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nějž je úhel dopadu roven úhlu odrazu. U vibrací, které jsou přenášené konstrukcí, dochází  

k odrazu na styku materiálů s rozdílnými vlastnostmi.  

Ohyb paprsku šířícího se rozruchu je důsledkem Huygensova principu, který říká, že 

každý bod vlnoplochy je považován za zdroj nového vlnění šířícího se v kulových 

vlnoplochách. Dochází ke skládání kulových ploch a obalová plocha  

v prostoru vytváří novou vlnoplochu.  

Při postupu kulové vlny do nového prostředí nastává lom paprsku. Pokud je rychlost 

šíření v novém prostředí větší než v prostředí původním, dochází k lámání směru paprsku od 

kolmice ke styčné ploše prostředí. Při překonání mezního úhlu dochází k úplnému odrazu. [6] 

 

2.5 Rozdělení vibrací 

Velikost vibrací může být vyjádřena výchylkou, nebo jejími časovými derivacemi, 

tzn. rychlostí, zrychlením, nebo vektorem udávajícím časovou derivací zrychlení. Určující 

veličinou vibrací může být zvolena každá z těchto veličin. Vibrace můžeme rozdělit podle 

časového průběhu do dvou hlavních kategorií, zobrazených na Obrázku 3. První z kategorií 

je kategorie nazývaná deterministické vibrace. Jedná se o takové vibrace, u kterých je 

okamžitá hodnota vibrací v daném čase určena přesně jejich časovým průběhem 

zaznamenaným dříve, než je daný časový okamžik.  Kategorie druhá jsou vibrace náhodné 

neboli vibrace, pro které nemůže být okamžitá hodnota vibrací v daném čase určena z jejich 

časového průběhu. Zvláštní kategorií jsou pak mechanické rázy charakteristické náhlou 

změnou síly, polohy, rychlosti, nebo zrychlení. Tím dojde k vytvoření přechodových vzruchů 

v soustavě. [6] 

 

Vibrace

Deterministické Náhodné

NeperiodickéPeriodické

Přechodové

VícesinusovéSinusové

Stacionární Nestacionární

Slabě 
samostacionární

Silně 
samostacionární  

Obrázek 3. Rozdělení vibrací [6]
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2.6 Veličiny charakterizující vibrace 

Pro určování charakteristických vlastností vibrací se používá řada veličin  

znázorněných v následující tabulce. Řada z nich je zároveň důležitá při celkovém hodnocení 

expozice člověka vibracím.  Veličiny charakterizující vlastnosti jsou: 

� okamžité zrychlení vibrací (a, t) - je dáno časovou derivací okamžité rychlostí 

vibrací, vyjadřuje se v m.s 2, 

� zrychlení vibrací (a, aTK) - průběžné zrychlení vibrací, průběžná efektivní 

hodnota zrychlení vibrací určená z časové funkce zrychlení vibrací, vyjadřuje 

se v m.s-2, 

� normalizované zrychlení vibrací (aweq, 8h) - ekvivalentní vážené zrychlení 

vibrací přepočítané na trvání normalizované pracovní směny (T0=8h), 

vyjadřuje se v m.s-2, 

� velikost vektoru zrychlení vibrací (av) - zrychlení vibrací přepočítané  

z ekvivalentních vážených hodnot zrychlení v definovaných směrech 

souřadnicového systému a z příslušných hodnotových součinitelů, vyjadřuje se 

v m.s-2. [3] 

 

Pro hygienické hodnocení se používají veličiny, které se stanovují jako určující  

a jedná se o tyto veličiny: 

� Hladina  zrychlení vibrací (La) -   La = 20 log (a/a0)  [dB] 

a     je okamžité zrychlení vibrací v m.s-2, 

a0   je referenční hladina zrychlení vibrací v m.s-2, 

� Efektivní hodnota zrychlení (ae) -   ae =    [m.s-2] 

a(t) je okamžité zrychlení vibrací v m.s-2, 

T  je doba, pro kterou je třeba určit efektivní hodnotu zrychlení, [2] 
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3 Legislativa vztahující se k celotělovým vibracím 

Při práci, kde se vyskytují nebo mohou vyskytovat vibrace, je nutné dbát na 

dodržování následujících předpisů, které se k jednotlivým činnostem vztahují. Tyto předpisy 

se snaží především chránit samotné zaměstnance před a zajišťují jim a také zaměstnavatelům 

vhodné pracovní podmínky. 

 

3.1 Předpisy týkající se bezpečnosti zaměstnanců 

Zákoník práce 

Zákoník práce je zákon 262/2006 Sb., který upravuje práva a povinnosti jak 

zaměstnavatele, tak i samotného zaměstnance. Zákon přímo neuvádí povinnosti vztahující se 

k práci, při které dochází k výskytu vibraci. Hovoří se zde pouze o riziku obecně. Expozice 

zaměstnance vibracím ovšem jako riziko nazvat můžeme. Jedním z několika bodů zákona je 

stanovení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nejsou zde ovšem uvedeny konkrétní 

příklady, jedná se pouze o stanovení obecně, která stanovují povinnosti zaměstnavatele  

i zaměstnance. V následujících odstavcích jsou uvedeny povinnosti zaměstnavatele, nejedná 

se však o přesnou citaci. 

Hlavní povinností zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. Je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky přijímáním opatření k předcházení rizikům. Pod pojmem prevence rizik 

se rozumí všechna opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat. Povinností zaměstnance je vyhledávat nebezpečné činitele a procesy  

a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Pokud není možnost rizika odstranit nebo aspoň omezit na 

dostatečnou míru, zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné 

pracovní prostředky. [20] 

 

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Toto nařízení č. 148/2006 Sb. se na rozdíl od zákoníku práce vztahuje přímo na 

rizikový faktor vibrace. Jsou zde stanoveny limitní hodnoty pro expozici vibracím při práci, 

dále jsou zde minimální opatření vedoucí k ochraně zdraví zaměstnanců a hodnocení rizik 

vibrací. Uvedeny jsou zde matematické výpočty ke stanovení konkrétních hodnot vibrací pro 

dobu jinou, než je osm hodin. V části, která se zabývá způsobem určení a hodnocení rizika 

vibrací, způsobem měření a hodnocení vibrací, se nařízení odkazuje na oblast norem týkající 
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se této problematiky. Přípustný expoziční limit je zde vyjádřen jako hygienický limit pro 

osmihodinovou pracovní dobu.  

Přípustný expoziční limit celkových vertikálních a horizontálních vibrací přenášených 

na zaměstnance po dobu osmi hodin vyjádřený průměrnou váženou hladinou zrychlení 

vibrací činí 110 dB. Pokud bychom tento limit chtěli vyjádřit hodnotou zrychlení, je roven 

0,315 m.s-2. Tato hodnota celkových vibrací se vztahuje na ustálené i proměnné vibrace  

a otřesy nebo rázy, pokud hlavní část jejich energie je obsažena ve sledovaném kmitočtovém 

pásmu. [17] 

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. upravuje jednotlivé rizikové faktory pracovních 

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

Stanovuje způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance  

a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance. Jsou zde uvedeny minimální 

podmínky pracovního prostředí, jaké by měl mít každý pracovník při své činnosti a za jakých 

je nejoptimálnější vykonávání práce. V nařízení se nehovoří přímo o vibracích, ale obecně  

o stanovení podmínek ochrany zdraví při práci. [18] 

 

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací  

s azbestem a biologickými činiteli. 

Tato vyhláška č.432/2003 Sb. stanovuje kritéria, jednotlivé faktory a limity pro 

zařazování prací do kategorií. V rámci této vyhlášky se faktorem rozumí činitelé, které mají, 

popř. mohou mít vliv na zdraví. Při zařazování prací do kategorie jedna až čtyři vycházíme ze 

souhrnného hodnocení velikosti zátěže faktory. Tyto faktory jsou rozhodující ze zdravotního 

hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Kritéria a limity důležité pro zařazování prací do 

jednotlivých kategorií, při kterých se vyskytují vibrace, se nacházejí v příloze č. 1 této 

vyhlášky. 

Přehled jednotlivých kategorií prací týkajících se vibrací: 

� Kategorie první – práce, při níž není pravděpodobný výskyt faktorů, které 

nežádoucí vliv na zdraví, 

� Kategorie druhá – práce, při níž se dá výskyt faktorů majících vliv na zdraví 

očekávat jen výjimečně, především u vnímavých jedinců, 



 10 

� Kategorie třetí – práce, při níž se vyskytují faktory mající vliv na zdraví  

v takové míře, že dochází k překročení hygienických limitů, 

� Kategorie čtvrtá – práce, při níž se vyskytují faktory mající vliv na zdraví  

s vysokým rizikem ohrožení zdraví. [19] 

 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

Vyskytují-li se na pracovištích zaměstnavatele rizikové faktory, v našem případě je 

rizikovým faktorem vibrace, má zaměstnavatel povinnost dle zákona č. 309/2006 Sb., 

měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty, jakmile dojde ke změně podmínek práce. 

Zároveň musí zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo, pokud to není možné, omezeny na 

nejmenší možnou míru. Pokud nelze výskyt a překročení nejvyšších přípustných hodnot 

rizikových faktorů, tedy vibrací, vyloučit, je povinen omezovat jejich působení možnými 

opatřeními. Jedná se o technická, technologická a jiná opatření, kterými jsou např. 

poskytování vhodných osobních ochranných pracovních prostředků, úprava doby výkonu 

práce, apod.  

Povinností zaměstnavatele je zajišťovat a provádět úkoly týkající se hodnocení  

a prevence rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance s ohledem na nebezpečí 

ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. [21] 

 

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. 

 

Vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným 

příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí. 

 

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu  

a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 

přípravy na povolání. 
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3.2 Struktura orgánů v oblasti veřejného zdraví 

Pro ochranu veřejného zdraví musely být zřízeny orgány, které zastřešovaly tuto 

oblast a zároveň na ní dohlížely. Tyto orgány mají širokou škálu pravomocí a pravomocí  

s cílem dosažení co největší ochrany veřejného zdraví. Jedná se o tyto orgány státní správy: 

� ministerstvo zdravotnictví,  

� krajské hygienické stanice, 

� ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra. 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Orgán ochrany veřejného zdraví je nejvyšším správním úřadem při rozhodování ve 

věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných 

orgánem ochrany veřejného zdraví a zvláštních právních předpisů včetně hodnocení a řízení 

zdravotních rizik. 

 

Ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra 

Vykonávají úkoly státní správy  týkající se ochrany veřejného zdraví v ozbrojených 

složkách a ozbrojených bezpečnostních sborech, s výjimkou Vězeňské služby České 

republiky. Úkoly vykonávají nad jimi užívanými objekty a zastávají funkci státního 

zdravotního dozoru v těchto složkách. Pod Ministerstvo vnitra spadá také Úřad pro 

zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služba a Hasičský záchranný sbor 

České republiky. 

 

Krajská hygienické stanice 

Plní funkci správního úřadu, přičemž tuto funkci vykonávají např. s těmito 

pravomocemi: 

� vydává rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly, pokud není 

příslušné ministerstvo zdravotnictví,  

� vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a nad plněním 

povinností dané zákonem, 

� rozhoduje ve věcech kategorizace prací, 

� ověřují podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, 

� stanovuje zaměstnavateli způsob a minimální četnost sledování zátěže 

organismu zaměstnanců vykonávající rizikové práce.[4] 
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3.3 Mezinárodní standardy vztahující se k celotělovým vibracím 

ČSN ISO 5805, Vibrace a rázy – Expozice člověka – Slovník 

Tato norma vysvětluje základní termíny, které se vztahuji k expozici člověka vibracím 

a rázům a používají se v dalších normách, které  řeší problematiku vibrací. 

 

ČSN ISO 2631-1, Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím – část 1. 

Všeobecné požadavky 

Jsou zde definována měření náhodných, periodických a přechodových celkových 

vibrací. Norma platí pro druh vibrací vyskytujících se v dopravních prostředcích, na strojních 

zařízeních, v budovách a v blízkosti strojních zařízení. 

 

ČSN ISO 2631-2, Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2. 

Vibrace v budovách 

Norma se vztahuje na působení celkových vibrací a rázů na člověka v budovách. Je 

zde mimo jiné specifikováno měření a hodnocení zahrnující určení směru a místa měření. 

 

ČSN ISO 13090-1, Vibrace a rázy – Pokyny pro bezpečnostní hlediska zkoušek a pokusů na 

lidech-část 1. Expozice celkovým vibracím a opakovaným rázům 

Norma obsahuje návody pro zajištění bezpečnosti konstrukcí zařízení a provádění 

zkoušek a pokusů v laboratořích, během kterých dochází k expozici vibracím a mechanickým 

rázům vzhledem k pokusné osobě. 

 

ČSN EN 14253, Vibrace – měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním  

místě s ohledem na zdraví- Praktický návod 

Uvádí se zde směrnice pro měření a hodnocení celkových vibrací na pracovním místě. 

Popisuje jednotlivá opatření, která je nutné provést pro stanovení velikosti vibrací 

exponovaných na pracovníka po dobu osmi hodin. 
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4 Člověk a vibrace 

Vyhnout se působení vibrací na člověka v pracovním prostředí je zcela nemožné. 

Vibrace v průmyslu vznikají na základě vybuzení dynamických sil. Tyto síly v řadě 

průmyslových oborů vznikají při provozu jakéhokoliv stacionárního nebo mobilního 

strojního zařízení. Odvětvími, ve kterých může k takovým vibracím docházet, jsou např. 

strojírenství, hutnictví, hornictví, stavebnictví, zemědělství, průmyslová doprava a mnoho 

dalších. Nejvhodnějším příkladem pro přenos vibrací na člověka mohou být ruční 

mechanizovaná nářadí. Taková nářadí bývají na pneumatický, hydraulický nebo elektrický 

pohon. Dalšími zdroji mohou být různá průmyslová zařízení, stroje či v neposlední řadě 

dopravní prostředky. [26] 

Při působení celkových vibrací na člověka dochází k šíření vibrací ve třech osách. 

Jednotlivé osy jsou zobrazeny na Obrázku 4, kde jsou znázorněny body, prostřednictvím 

kterých vibrace vstupují do lidského těla. Obrázek dále znázorňuje jednotlivé osy působení 

celkových vibrací na osoby vsedě, vestoje a vleže. Osa x znázorňuje vibrace boční, tzn. 

vibrace působící na osobu zboku. Tyto vibrace způsobují kymácení celé osoby ze strany na 

stranu. Vibrace působící na přední a zadní části těla znázorňuje osa y. Při působení těchto 

vibrací dochází ke kývání celé osoby. Poslední osa z znázorňuje vibrace působící zespoda, 

popř. seshora a dochází při nich k natáčení osoby z jedné strany na druhou 

 

 

Obrázek 4. Místa vstupu celotělových vibrací do lidského těla [15]
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4.1 Působení vibrací na obsluhu mobilních zařízení 

Zdrojem vibrací, které jsou přenášené na člověka při obsluze mobilních zařízení, jsou 

dynamické účinky při pohybu vozidel po pozemních nebo podzemních komunikacích. V řadě 

případů je přenos vibrací od dopravního zařízení na člověka usnadněn bezprostředním 

kontaktem obsluhy s mobilním zařízením. Charakter vibrací od dopravních zařízení je dán 

především hmotností vozidla, jeho rychlostí a způsobem jízdy vozidla. Dále závisí na směru 

pohybu vozidla, tzn. po rovině nebo ve svahu, na brždění nebo naopak akceleraci vozidla. 

Dalším z parametrů je kvalita povrchu silniční vozovky nebo směrové a výškové vyrovnání 

kolejové dráhy, způsob upevnění kolejnic, skladba podkladních vrstev vozovky apod. Tyhle 

parametry zdroje ovlivňují velikost vibrací, které v dopravních prostředcích vznikají. 

Pro samotný přenos na člověka jsou důležité především parametry sedačky, systém 

pérování vozidla, odpružení kabiny, dynamika vozidla s korekčními zásahy řidiče. 

Všeobecná zjištění potvrzují, že vibrace nezatíženého vozidla jsou vyšší než vibrace  vozidla 

zatíženého. [26] 

 

4.2 Faktory ovlivňující působení vibrací 

Přenos vibrací na člověka je pro každého jedince různý. Následné vnímání vibrací 

poté ovlivňuje celá řada faktorů. Jedná se o komplexní fyziologický a psychologický vjem 

zprostředkovaný celou řadou receptorů. Při expozici člověka intenzivním vibracím dochází 

vždy k vyvolání nepříznivé odezvy lidského organismu. K jeho trvalému poškození může 

dojít při vystavení organismu dlouhodobé expozici.  

Každý jedinec působení vibrací vnímá jinak a i jeho tělo na případné chvění rozdílně 

reaguje. Dvě rozdílné osoby vykonávající tutéž práci můžou mít rozdílné následky působící  

v oblasti zdraví. Jednotlivé faktory ovlivňující působení vibrací na člověka a následně  

i následky zdravotní je potřeba eliminovat, aby docházelo k co nejmenším přenosům vibrací 

na člověka. Faktory ovlivňující působení na člověka během pracovní činnosti jsou: 

� doba  působení vibrací (denní a celková expozice), 

� charakteristika vibrací z hlediska fyzikálního (amplituda ,rychlost, apod.), 

� hmotnost předmětu, který vibruje, 

� směr přenosu vibrací (zepředu, zboku, zespodu, apod.),  

� reakce orgánů (tlumení, rezonance),  

� místo přenosu vibrací (kombinované, místní, celkové), 
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� napětí svalů, prostřednictvím kterých se vibrace šíří, 

� poloha těla a jeho jednotlivých částí během práce, 

� druh a způsob práce, kombinované působení vibrací a zpětných rázů, 

� individuální dispozice, popř. předchozí onemocnění tkání, 

� rizikové faktory (chlad, vlhko, hluk, poloha těla, fyzická námaha), 

� ostatní látky ( kouření, návykové látky, léčiva, apod.) [1, 3] 

 

4.3 Opatření k eliminaci působení vibrací 

Hlavním důvodem, proč se preventivní opatření zavádí, je snížení expozice vibrací, 

které je zaměstnanec vystaven, na bezpečnou úroveň přijatelnou z hlediska zdraví. Při 

navrhování opatření je potřeba se zaměřit na zdroje vibrací, cesty přenosu vibrací  

a v neposlední řadě i na samotného zaměstnance. Obecná ochrana před nepříznivým 

působením vibrací je upravena v zákoníku práce. Jednotlivá opatření směřující ke snížení 

vibrací můžeme rozdělit do 3 skupin: 

� technická opatření,  

� organizační opatření, 

� náhradní opatření. [1] 

4.3.1 Technická opatření 

Vhodný typ nářadí a zařízení 

Je důležité používat vhodný typ nářadí nebo zařízení, které mají hodnotu vibrací co 

nejmenší. Při  nákupu tohoto nářadí musí být dodány i veškeré informace, týkající se provozu 

zařízení. Doba expozice u některých typu nářadí může dosahovat pouze několika minut. 

 

Vhodná volba pracovní techniky a zácvik s nářadím  

Vhodně zvolená technika, která je pro pracovní činnost nejideálnější, zamezí zbytečné 

expozici nadměrných vibrací. Při zácviku dochází k seznámení se s pracovním nářadím  

a přitom se pracovník vyvaruje nevhodných pracovních poloh, držení silně kmitajících částí 

nářadí a tímto se sníží potřebné síly stisku. Přitom nechá zařízení volně pracovat. 

 

Údržba zařízení 

Samotné části jednotlivých zařízení při své činnosti jsou zdrojem vibrací. Je velmi 

důležitá jejich včasná a pravidelná údržba, aby optimální stav těchto části a celého zařízení
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vydržel co nejdéle. Jedná se o úkony jako výměna ložisek, pravidelné mazání a vyvažování 

točivých části, údržba tlumičů a izolací apod. 

 

Náhrada pracovních postupů či celých technologií 

Tímto opatřením se rozumí nahrazení stávajícího pracovního postupu postupem 

jiným, kterým by se snížila expozice vibrací. Nejideálnějším opatřením je výměna 

pracovního postupu za postup zcela automatizační, což je ale v praxi značně nereálné. Pod 

změnou technologie si můžeme představit změnu technologie za jinou, při níž by došlo  

k záměně pracovního postupu s výskytem vibrací za pracovní postup jiný bez tohoto faktoru, 

což je v praxi opět značně nereálné. 

 

Snížení akustické emise vibracím 

K tomuto kroku musíme sáhnout již ve stádiu konstrukce a vývoje zařízení, popř. při 

návrhu technologického postupu. Např. při návrhu vhodného typu sedadla pro řidiče snížíme 

riziko velkého přenosu vibrací během vykonávaní povolání. Největší pozornost by měla být 

věnována už při návrhu konstrukční úpravy zařízení. Volba prvků, které sice energii vibrací 

sníží, ale na úkor hmotnosti, může vést k horší ovladatelnosti zařízení. Tímto dochází k nižší 

produktivitě. [3, 10] 

4.3.2 Organizační opatření 

Zkracování doby expozice 

Zkracováním doby expozice dojde ke snížení emise vibrací na zaměstnance. Dobu 

expozice můžeme zkrátit např. vkládáním pravidelných přestávek, pravidelným střídáním 

zaměstnanců, změnou pracovních úkonů, popř. snížením počtu úkonů, které pracovník 

během pracovní směny musí vykonat. 

 

Odpovídající lékařská preventivní péče a zajištění pravidelných školení 

Je nezbytné zajistit prvotní lékařské prohlídky, které určují způsobilost zaměstnance. 

Dále je nutné zavést pravidelné lékařské kontroly, při kterých se prokáže případné zhoršení 

zdravotního stavu zaměstnance. Během pravidelných školení je důležité neustále zdůrazňovat 

zdravotní nebezpečí, dodržování pracovních postupů a provádět neustálou kontrolu. 
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Zabránění spolupůsobení doprovodných faktorů zhoršujících zdravotní dopady 

Rizikové faktory doprovázející pracovníka během výkonu práce zhoršují vliv vibrací. 

Je nutno tyto faktory eliminovat, především pak zamezit vystavování před vlhkem a chladem. 

Toho se dá docílit např. vhodným oděvem, vhodnou obuví, zřízením ohříváren, zamezením 

proudění studeného vzduchu na obsluhu. 

 

Vyloučení styku pracovníka se zdrojem vibrací 

 Jedná se o nejúčinnější opatření, jehož zavedení je ovšem v řadě případu 

neuskutečnitelné. [2, 10] 

4.3.3 Náhradní opatření 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Tato opatření jsou nejméně účinná. Jedná se pouze o snížení velikosti energie vibrací 

přenášených na člověka, ovšem k úplnému vymizení se tímto opatřením nedostaneme.  

 

Rady zaměstnancům 

Cílem je snažit se poskytnout zaměstnancům co nejúčinnější rady směřující k ochraně 

jejich zdraví. Zaměstnanci by neměli kouřit při práci s nářadím a držet nářadí příliš křečovitě. 

Měli by prohřívat po práci celé tělo horkou vodou, každé 2 roky se účastnit rekondičních 

ozdravných pobytů, podílet se svou vlastní iniciativou na zlepšení pracovních podmínek 

apod. [3, 2] 

 

4.4 Prvky snižující velikost účinků vibrací 

Izolace zabraňující chvění je prostředek sloužící ke snížení přenosu kmitavých 

pohybů, popř. jeho sil mezi jedním a druhým prostředím. Takový prvek se nazývá tlumič 

chvění a tento pružný prvek se zařazuje mezi obě prostředí, mezi kterými k přenosu vibrací 

dochází. Prvek odporuje kmitavým silám přicházejícím z prvního prostředí a do prostředí 

druhého jsou přenášeny síly menší . Prvky splňující tyto vlastnosti jsou: 

� ocelové pružiny - umožňují velké statické stlačení,  

� eleastomery - navrhují se v místech působení namáhaní tlakem nebo tahem,  

� pružné členy na bázi kovové vlny - prvek tvoří vhodně zvlněný, spletený a do 

požadovaného tvaru slisovaný ocelový drát,  

� vzduchová (pneumatická) pružina - je potřeba zdroje tlakového vzduchu. [3] 
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4.5 Prvky tlumící přenos vibrací v mobilním zařízení 

Velikost vibrací působící svislým směrem na obsluhu mobilního zařízení je závislá na 

systému pérování vozidla, odpružení kabiny a přenosu sedačky. Pro omezení těchto vibrací je 

důležitý především stav vozovky, po které se vozidlo pohybuje. Pro vibrace přicházející  

z bočního směru je jejich hladina určena především systémem pérování vozidla, kabiny  

a vcelku nezávisí na typu sedačky. Pokud budeme chtít nechat vymizet tyto vibrace, musíme 

styl jízdy uzpůsobit tak, aby nedocházelo k jeho naklánění na jednotlivé strany. Pro velikost 

podélně působících vibrací je určující dynamika vozidla s korekčními zásahy řidiče, kterým 

je především styl jízdy. Pokud řidič nepojede příliš agresivně s velkým počtem prudkého 

zrychlení a náhlého brzdění, vibrace působící tímto směrem budou menší. 

Všeobecné zjištění potvrzuje, že hladina vibrací přenášených na sedačku prázdného 

vozidla je vyšší, než je hladina vibrací u vozidla zatíženého.  

 

Systém pérování  

Tlumiče pérování plní základní funkci, kterou je udržování kontaktu kol s podkladem, 

a to za každé situace. Aby bylo možné tento úkol splnit, musí být tlumiče v poměrně dobrém 

stavu. Při opotřebení tlumičů dochází k většímu kmitání jednotlivých částí vozu při jízdě po 

vozovce a dále taky k rychlejšímu opotřebení součástí.   

 

Antivibrační sedadla 

Jedná se o sedadla, u kterých je možnost vlastního nastavení podle hmotnosti obsluhy, 

typu vozovky apod. Odpružení je provedeno pomocí vzduchové (pneumatické) pružiny. 

Takové zařízení umožňuje u dopravních prostředků zvýšit komfort pro obsluhu. Sedadlo 

zároveň omezuje působení nepříznivých vibrací, především na páteř obsluhy. 

 

Odpružení kabiny 

Jedná se odpružení, které se nachází pod kabinou obsluhy. Odpružení je tvořeno 

pomocí vzduchové (pneumatické) pružiny. Odpružení kabiny nabízí spolu s odpružením 

sedadla vysoký komfort.  

 

Dynamika vozidla  

Dynamika vozidla závisí na stylu řízení dané obsluhy. Čím agresivnější jízda s mnoha 

prvky akcelerace a brzdění bude, tím bude hladina vibrací dosahovat vyšších hodnot. [25] 
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5 Vibrace z hlediska zdraví 

Při expozici člověka intenzivním vibracím dochází vždy k vyvolání nepříznivé 

odezvy pro lidský organismus. Dlouhodobá expozice může způsobit i jeho trvalé poškození. 

V současnosti představují největší zdravotní riziko vibrace přenášené na horní končetiny, 

vyskytující se při práci s různými vibrujícími nástroji, a celkové vibrace. Samotná úroveň 

vibrací přenášených na člověka je značně ovlivněna reakcí organismu, polohou těla  

a končetin vzhledem ke směru vibrací, místem a velikostí plochy, prostřednictvím které 

vibrace vstupují do lidského organismu, a silami, které během expozice člověk vyvíjí.  

Zvláštní pozornost by měla být věnována mechanickým rázům, které vyvolávají 

během svého působení otřesy lidského organismu. V lidském těle se vyvíjejí velké 

dynamické síly, vyvolávající akutní poškození v důsledku nelineárního chování organismu. 

Celková psychosomatická citlivost závislá na celé řadě faktorů je ovlivněna soustavou, 

kterou jsou vibrace a rázy vnímány. [22] 

 

5.1 Vibrace dle způsobu přenosu 

Vibrace na tělo člověka působí různými směry a různými cestami. Všechny tyto 

účinky ovšem nemají pozitivní vliv na člověka. Tyto vibrace mají vliv na způsobené nehody, 

popř. různé pracovní úrazy. Podle způsobu přenosu se vibrace dělí do 5 kategorií. Kategorie 

vibrací podle způsobu přenosu jsou následující:  

� celkové vibrace přenášené na sedící nebo stojící osobu, 

� vibrace přenášené na ruce, 

� celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 1Hz, 

� vibrace přenášené zvláštním způsobem, 

� celkové vibrace v budovách. 

 

Celkové vibrace přenášené na sedící nebo stojící osobu 

Tyto vibrace jsou posuzovány v kmitočtovém rozsahu 0,5 Hz až 80 Hz. Jedná se  

o celkové vibrace, které jsou přenášené na sedící osobu, popř. osobu stojící. Vibrace jsou 

přenášeny z vibrujícího sedadla nebo plošiny. Vibrace způsobují rezonance částí těla nebo 

tkání a zvýšené napětí svalů udržujících tělo ve stabilní poloze. Hlavní nepříznivý vliv mají 

na páteř obsluhy.  
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Vibrace přenášené na ruce  

Jedná se o vibrace posuzované v kmitočtovém rozsahu od 8 Hz do 1000 Hz.  

K přenosu dochází při práci s vibrujícími nástroji. Z hlediska zdravotního patří mezi 

nejzávažnější. Jejich působení způsobuje poškození kostí, kloubů, šlach, svalů a onemocnění 

cév. 

 

Celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 1Hz 

Jedná-li se pouze o vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 1 Hz, zejména pak  

o frekvenci 0,3 – 0,6 Hz, dochází k vyvolávání nemoci z pohybu a k vyvolávání nevolnosti, 

zvracení, bledosti apod. 

 

Vibrace přenášené zvláštním způsobem 

Zde spadají vibrace přenášené na ty části těla, ke kterým zdroj přiléhá a do kterých se 

vibrace přenášejí. Jedná se o hlavu, páteř, rameno apod. Vibrace jsou posuzovány v rozsahu 

kmitočtu od 1 Hz do 1000 Hz. Můžeme se s nimi setkat při práci s křovinořezem (přenos na 

stehno, malou pánev), motorovým nosičem (přenos na páteř, případně hlavu)  apod. 

Dále zde řadíme vibrace o kmitočtu nižším než 1 Hz, zejména pak vibrace o frekvenci 

0,3 – 0,6 Hz. Při působení těchto vibrací dochází k vyvolávání nemocí z pohybu  

a k vyvolávání nevolnosti, zvracení, bledosti apod. 

 

Celkové vibrace v budovách 

Tyto vibrace jsou posuzovány v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 80 Hz. Jejich 

působení je především rušivé a to i v takovém případě, že k přenosu nedochází přímo. Pro 

tyto vibrace je dostačující pohyb zavěšených předmětů. [28, 22] 

 

5.2 Kategorizace prácí s výskytem vibrací 

Povinnost provádět kategorizace prací vyplývá ze zákona č. 258/2000 sb. § 37 odst. 2. 

Samotnou kategorizaci a podmínky pro zařazování prací stanoví vyhláška č.432/2003 Sb. Dle 

této vyhlášky se faktorem pro účely kategorizace rozumí faktory (mimo jiné vibrace), které 

mohou mít nebo mají vliv na zdraví. Rozhodujícím faktorem se pak rozumí ten, co je 

prokazatelně přítomný v pracovním prostředí. Při kategorizaci prací se bere v úvahu směnová 

vážená hladina zrychlení vibrací za 8 hodin, která činí pro celkové vibrace hodnotu 110 dB.  
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Kategorie první 

Do kategorie první se řadí práce vykonávaná za podmínek, během kterých nedochází 

k překročení kriteriálních hodnot pro zařazení do kategorie druhé (u celkových vibrací 

Law,8h ≤ 100 dB). 

 

Kategorie druhá 

Jedná se o práce, při kterých: 

� dochází k expozici osob celkovým horizontálním vibracím, které mají hodnotu 

vážené hladiny zrychlení Law,8h vyšší než přípustnou hodnotu stanovenou pro 

osmihodinovou pracovní dobu zvláštním předpisem, sníženou o 10 dB, 

nedochází však k překračování nejvyšší přípustné hodnoty, 

� dochází k expozici osob po dobu trvání některé dílčí operace: 

- celkovým horizontálním vibracím s celkovou váženou hladinou zrychlení 

Law,8h vyšší než 107 dB, nebo 

- celkovým vertikálním vibracím s celkovou váženou hladinou zrychlení 

Law,8h vyšší než 107 dB, 

� nedochází k překračování nejvyšší přípustné vážené hladiny zrychlení Law,8h 

celkových horizontálních a vertikálních vibrací stanovenou zvláštním právním 

předpisem pro osmihodinovou pracovní dobu zvláštním předpisem pro 

osmihodinovou pracovní dobu. 

 

Kategorie třetí 

Zahrnují se zde práce, při níž dochází k exponování osob celkovými či vertikálními 

vibracemi, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw,8h, nebo vážená hladina zrychlení 

Law,8h  překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní 

dobu, avšak o méně než 10 dB (u celkových vibrací 110 db < Lvw,8h ≤ 120 dB). 

 

Kategorie čtvrtá 

Jedná se o práce, při nichž dochází k exponování osob celkovými či vertikálními 

vibracemi, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw,8h (120 dB < Lvw,8h) nebo 

vážená hladina zrychlení Law,8h  překračuje hodnotu stanovenou pro kategorii třetí.  

 

Za účelem kategorizace se nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášených na člověka 

nekorigují s ohledem na druh činností uvedených ve zvláštním právním předpisu. [10]  
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5.3 Účinky vibrací na člověka 

V posledních letech zaujímá v České republice poškození zdraví způsobené prací  

s nástroji vydávajícími vibrace jedny z předních příček výskytu nemoci z povolání. Při 

působení vibrací se ze zdravotního hlediska jedná vždy o systémové účinky postihující celý 

organismus. Vibrace jsou samy o sobě dosti nepříjemné a pokud je člověk vystaven vibracím 

o vyšších frekvencích, můžou být i nebezpečné. Expozice vibracím má nepříjemný vliv na 

nepohodu, celkovou únavu organismu vedoucí ke snížení pozornosti, zpomalené  

a zhoršené vnímání, pokles motivace směřující k poklesu pracovního výkonu. Jako 

nejzávažnější ze všech vibrací jsou místní vibrace přenášené na ruce, kterým je pracovník 

exponován při práci s různými ručními nářadími. Vibrace jako nepříjemný faktor působí  

u těchto nástrojů prostřednictvím rukojeti nástroje, která slouží pro uchopení. Tyto vibrace 

postihují především cévy, nervy, kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin.  

Dlouhodobá expozice celkovým vibracím a rázům se společně s vynucenou pracovní 

polohou můžou projevit jako poškození páteře, především úseku bederního. Rozlišit, který  

z těchto faktorů má na poškození větší vliv, je však velmi obtížně zjistitelné. V České 

republice navíc neexistuje žádný systém, který by upravoval odškodnění za poškození zdraví 

při expozici celkovým vibracím.  

Celkový účinek vibrací na organismus závisí na amplitudě, frekvenci, zrychlení,  

směru a trvání působení vibrací. Hromadný účinek se projevuje po expozici minimálně 2000 

hodin, ve většině případu však více než 8000 hodin. Místa vibracemi ohrožená a jejich 

velikost jsou zobrazeny na Obrázku 5. Velmi příjemně jsou vnímány vibrace s frekvencí 

shodnou s frekvencí lidského těla. Pro sedící osoby se resonance projevuje v rozmezí 2 – 6 

Hz, pro osoby stojící 4 – 12 Hz. [10, 28] 

 

 

Obrázek 5. Hodnoty přijatelných dávek vibrací [11]
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5.4 Onemocnění způsobené celotělovými vibracemi 

Při působení celotělových vibrací může docházet k poškození především v oblasti 

páteře. Tyto změny se dostavují ihned, ale mohou se také vyskytnout až po několika letech. 

Zdravotní projevy působení celkových vibrací jsou např.: 

� bolesti v kříži, 

� urychlení degenerativních změn meziobratlových plotének,  

� skolióza, 

� degenerativní  změny v oblasti hrudní páteře, 

� únavové změny zádového svalstva. 

  

Mezi méně pravděpodobné, ale vyskytující se onemocnění pak patří: 

� postižení trávícího ústrojí, pohlavního či močového ústrojí a ženských 

reproduktivních orgánů, 

� záněty žaludku, dvanáctníkové vředy,  

� záněty červovitého výběžku slepého střeva,  

� nemoci konečníku,  

� impotence,  

� zhoršení ostrosti vidění.  

 

V evropských studiích se pak dále udává větší výskyt kostních abnormalit, 

intervertebrální osteochondrózy, kalcifikace intervertebrákních disků. [1] 

 

5.5 Nemoci z povolání 

Nemoci z povolání jsou onemocnění vznikající nepříznivým působením škodlivých 

vlivů pracovního prostředí, v našem případě vibrací. Za nemoc z povolání lze uznat 

onemocnění podle nařízení vlády 290/1995 Sb., za předpokladu, že je vyjmenována  

v seznamu nemocí z povolání a vznikla za podmínek, které jsou v seznamu nemocí  

z povolání uvedeny. Musí splňovat jednotná diagnostická i legislativní kritéria z důvodu 

závažných dopadů pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Pro práci, při které dochází  

k působení celkových vibrací, nemoci z povolání uznávané nejsou, protože nelze přesně 

určit, zda nemoc zapříčinilo působení vibrací. Je zde uvažováno mnoho jiných faktorů, které 

příčinu nemoci způsobily, tudíž celotělové vibrace nejsou směrodatným prvkem. [22]  
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6 Druhy měřících přístrojů a snímačů 

Měřením vibrací se obecně zabývá obor vibrodiagnostika. Vibrodiagnostické měření 

je prováděno bez jakéhokoliv omezení výroby a za běžného provozu. Vibrace jsou využívány 

jako zdroj informací, který slouží ke stanovení technického a provozního stavu strojních 

zařízení. Hlavním cílem této disciplíny je odhalení skutečného stavu zařízení, a tím umožnění 

operativního plánování údržby, minimalizace zbytečné preventivní opravy a předcházení 

havarijním odstávkám.  

Měřící přístroje a snímače vytvářejí společně měřící řetězec. Ten můžeme nazvat 

jakousi soustavou prvků, jejíž cílem je měřit a vyhodnocovat vibrace. Základní typ měřícího 

řetězce je znázorněn na Obrázku 6. 

 

 

Obrázek 6. Měřící řetězec [23] 

Úkolem snímače je měření sledované veličiny, která je zesílena potřebnou hodnotu  

v předzesilovači. Filtry se používají k omezení frekvenčního pásma vibrací pouze na oblast 

rozhodující pro měření. Integrátor zajišťuje převod signálu do hodnoty zobrazitelné na 

výstupu zařízení (display). [23] 

 

6.1 Druhy měřících přístrojů 

Metrologie je vědní a technická disciplína, která zahrnuje veškeré poznatky o měření 

a  činnostech majících k němu vztah. Jejím hlavním úkolem je zajištění jednotnosti, přesnosti 

a správnosti měření. Tento obor upravuje zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Hlavním úkolem měřícího zařízení (dále jen měřidla) je určení hodnoty měřené 

veličiny. Dle zákona o metrologii se spolu s nezbytnými pomocnými zařízeními měřící
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přístroje používané k měření vibrací člení na: 

� etalony – jejich hlavním úkolem je realizace a uchovávání  měřicí jednotky,  

� pracovní měřidla stanovená - stanovena k povinnému ověřování s ohledem na 

jejich význam v závazkových vztazích, 

� pracovní měřidla nestanovená - velké množství měřidel používaných ve 

výrobě, kontrolních a obslužných procesech, 

� certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály - používají se 

k  ověřen, nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocení měřících metod. [5] 

 

6.2 Druhy měřících přístrojů 

Při měření vibrací vycházíme z požadavků, které zajišťují, aby výstupní signál  

z vibračního snímače odpovídal časovému průběhu mechanického kmitání. Charakteristiky  

a parametry snímačů zrychlení jsou přizpůsobeny oblastem použití. Např. snímače zrychlení 

s malými rozměry jsou zpravidla určeny k měření velkých amplitud chvění, nebo lehkých 

chvění. Váha těchto snímačů nepřesahuje 0,5 g. Obecným názvem pro snímače zrychlení je 

akcelerometr a pracují na principu převodu malého posuvu na elektrický signál.  

Akcelerometry mohou měřit parametry vibrací buď v jedné měřicí ose, nebo jsou 

schopny měřit v osách třech pravoúhle uspořádaných. Snímače vibrací dělíme na: 

� aktivní (elektrodynamické, piezoelektrické) ,  

� pasivní (indukčnostní, kapacitní). 

 

Aktivní snímače 

Využívají přímé přeměny mechanické energie na energii elektrickou. 

Elektrodynamické snímače jsou založeny na pohybu systému, na jehož základě kmitá cívka  

v poli permanentního magnetu. V cívce dochází při pohybu k indukování napětí, které je 

přímo úměrné rychlosti. U elektrodynamických senzorů se kmitočet pohybuje v rozmezí 5 až 

10 Hz.  

Piezoelektrické snímače využívají schopnosti piezoelektrických krystalů indukovat 

napětí, k čemuž dochází v důsledku mechanického namáhání. Jsou nejpoužívanějšími 

snímači a o jejich principu bude zmínka v následující kapitole.  

 

Pasivní snímače  

Indukčnostní snímače se skládají z feromagnetické seismické hmoty upevněné na 
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dvou plochých pružinách. Při změně vzduchové mezery nastává změna indukčnosti cívek. 

Kapacitní snímače jsou lehké, mají nižší frekvenční rozsah, jednoduché provedení  

i použití. Vyznačují se vysokou přesností (až 10-6 m). Pracují jak na principu změny 

vzdálenosti elektrod, tak i na principu překrytí ploch rovinných i válcových. [23] 

 

6.3 Piezoelektrické snímače 

Piezoelektrický měnič je v dnešní době nejpoužívanější snímač pro měření zrychlení 

vibrací. K jeho přednostem patří široký pracovní kmitočet a dynamický rozsah, v těchto 

rozsazích definovaná linearita, pevná a robustní konstrukce, vysoká spolehlivost  

a dlouhodobá stabilita.  

Hlavním a základním prvkem piezoelektrického snímače zrychlení je výřez  

z piezoelektrické matriálu. Zpravidla se jedná o umělé polarizované piezoelektrické 

keramické hmoty, vykazující výrazný piezoelektrický jev. Na základě tohoto jevu vzniká 

elektrický náboj na čelních stěnách výřezu. Jev vzniká při namáhání piezokeramiky v tahu, 

tlaku nebo střihu. Průřez snímačů je znázorněn na Obrázku 7. 

 

 

Obrázek 7. Řez piezoelektrickými snímači [24] 

Vzniklý elektrický náboj je přímo úměrný přiložené mechanické síle. Velkou 

výhodou piezoelektrického snímače je, že spadá k aktivním měničům generujícím elektrický 

signál, přičemž nepotřebuje elektrický zdroj. U těchto snímačů neexistují pohyblivé části 

citlivé k opotřebení. Výstupní signály vycházející z těchto snímačů vyjadřují přímou 

úměrnost s mechanickým vlněním. Je možno je integrovat odpovídajícími elektrickými 

zařízeními a získat tak elektrické signály přímo úměrné rychlosti a výchylce chvění. [24]  
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6.4 Adaptér sedadla 

Adaptérem sedadla se rozumí adaptér umožňující měření celotělových vibrací ve 

všech osách najednou. Zařízení se skládá z polotuhého kotouče z gumového materiálu. Ve 

středu tohoto zařízení se nachází piezoelektrický akcelerometr, který umožňuje snímání 

všech tří os celotělových vibrací najednou. Princip piezoelektrického snímače je popsán  

v kapitole výš. Průřez zařízením je zobrazen na Obrázku 8. Zařízení se umísťuje na sedací 

nebo opěrnou část sedadla v případě měření vibrací při práci v sedě. Jedná-li se o měření 

vibrací pro práci ve stoje, umísťuje se kotouč pod nohy pracovníka. 

 

 

Obrázek 8. Polotuhý kotouč [13] 

Při použití snímačů určených k měření vibrací si je nutné uvědomit skutečnost, že na 

samotnou funkčnost mají podstatný vliv faktory okolního prostředí. Jedná se především  

o vliv teploty, šum spojovacích kabelů, vlhkost, deformace základny, magnetické pole, apod. 

V současné době je konstrukce snímačů a kabelů řešena s ohledem na tyto vlivy a následné 

provedení je takové, aby citlivost k různým vlivům byla pokud možno co možná nejmenší. 

[13, 24] 



 28 

7 Způsob měření celkových vibrací 

Měření chvění celkových vibrací umožňuje zdokonalování problémů v oblasti spojené 

s izolací, omezováním a snižováním mechanického vlnění. Touto problematikou se zabývá 

už od doby, kdy v průmyslu docházelo k zavádění strojů a jako pohon těchto strojů se začaly 

používat motory. Samotné principy a metody, jejíž výsledkem je snižování přenosu vibrací 

na člověka, se postupně stávaly nedílnou součásti projektování, vývoje a konstruování strojů 

a zařízení. Z tohoto důvodu došlo ke vzrůstu přesného měření a analýz celkového chvění. 

Metody měření vibrací podle třídy přesnosti měření se rozdělují do tří kategorií uvedených  

v následující Tabulce 3. [24] 

Tabulka 3. Druhy měření vibrací  

Třída přesnosti Název metody Přesnost, dB 

1. Podrobné měření (v pásmech o 1/3 oktávy, nebo nižší) ± 0,8 

2. Běžné měření (realizace v oktávových pásmech) + 1, -3 

3. Přehledové měření (používají se speciální váhové filtry) + 6, - 3 

 

Postup měření celkových vibrací vychází z normy ČSN EN 14253, kde je popsána 

samotná příprava postupu měření a následující postup měření, kterým se budu zabývat  

v následujících kapitolách. 

 

7.1 Příprava postupu měření 

Obsluha může být během dne vystavena různým expozicím vibrací v závislosti na 

různých pracovních činnostech, z nichž některé se mohou během dne opakovat. Samotná 

expozice vibracím se může během jednotlivých operací měnit na základě např. chování 

obsluhy, používání různých strojů, rozdílů mezi pracovními operacemi nebo z důvodu 

sezónních vlivů.  

Před samotným měřením je potřeba jako první krok provést identifikaci jednotlivých 

pracovních činností, během kterých je pravděpodobné, že dochází k podstatnému přispívání  

k celkové expozici. Je potřeba provést stanovení místa a povahy každé pracovní činnosti  

s následující  kvalifikací celkové doby trvání přiřazené k jednotlivým pracovníkům za den. 

Denní expozici vibracím je možno určit za určitý den pro určitého pracovníka. Zároveň musí  
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dojít ke zhodnocení kolísání expozice z důvodu vlivu používaného zařízení, pracovních 

podmínek nebo prostředí. [15] 

7.1.1 Určení profilu expozice 

Profil expozice slouží k určení jednotlivých pracovních činností, přispívajících  

k určení celkové hodnoty expozice za osmihodinovou pracovní směnu. Dále se na základě 

tohoto profilu stanovují podmínky, za kterých měření probíhá a napomáhá při plánování 

jakýchkoliv nezbytných opatření směřujících ke snížení expozice. Je nezbytně nutné, aby 

jednotlivá měření proběhla na všech strojích a při veškerých pracovních činnostech, které 

významně přispívají k denní expozici vibracím.  

Je potřeba stanovit následující údaje, které odpovídají každé identifikované pracovní 

činnosti: 

� používaný stroj, 

� úplný popis, včetně podmínek pracovní činnosti, 

� povaha povrchu země, 

� stav a vyladění sedadla,  

� kolikrát se pracovní činnost provádí za den, 

� průměrná doba trvání pracovní činnosti, 

� povaha vibrací, pokud je možno je stanovit. 

 

Identifikují se všechny změny provozních podmínek ovlivňující expozici vibracím. 

 Jedná-li se o krátké, dobře stanovené expozice, rozdílné expozice vibrací mohou být 

přiřazené k jednotlivým pracovním činnostem. U každé pracovní činnosti identifikované  

v profilu expozice by mělo dojít k realizace nejvyššího možného počtu proveditelného 

měření. Samotné výsledky se pak zprůměrují. [15] 

7.1.2 Stanovení doby trvání a počtu měření vibrací 

Aby mohlo dojít ke stanovení reprezentativní frekvenčně vážené hodnoty vibrací 

během osmi hodin, musí se doba měření zvolit co nejvhodněji. Pokud není možné provést 

nepřerušované měření, určí se doba měření podle charakteristik pracovních činností 

stanovených v profilu expozice. Doba měření se stanovuje na základě těchto poznatků: 

� skládá-li se denní práce z dlouhých nepřerušovaných pracovních činností, 

musíme provést řadu náměrů v různých denních dobách, přičemž trvání 
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každého dílčího náměru musí být dlouhé nejméně 3 minuty a následně dochází 

k průměrkování náměrů,  

� skládá-li se denní práce z pracovních operací, které mají kratší dobu trvání a 

během pracovního dne se několikrát opakují, může se měření provést po 

úplných pracovních cyklech k určení energetické ekvivalentní hodnoty vibrací 

za osm hodin, 

� nedochází-li k opakování pracovních činností, měření musí probíhat při každé 

pracovní činnosti,  

� neskládá-li se expozice opakovaným cyklem pracovních činností majícím 

krátkou dobu trvání a jednotlivé pracovní činnosti jsou kratší než 3 min, 

pracovní činnosti se mohou opakovat takovým způsobem, aby celková doba 

měření byla delší než 3 min.[15] 

7.1.3 Odhad doby expozice 

Celková doba trvání expozice se musí stanovit pro každou pracovní činnost, popř. 

pracovní cyklus, pro který byla stanovena velikost vibrací. Odhad doby expozice musí být 

založen na: 

� měření skutečné doby trvání expozice jednotlivé pracovní činnosti nebo 

pracovních cyklů, 

� údajích o počtu pracovních činností nebo pracovních cyklů během dne. 

 

První z bodů spočívá v měření, jak dlouho a z jakého zdroje dochází k exponování 

vibrací směrem k obsluze během specifikované doby. Může se používat např. metoda použití 

stopek, analýza obrázkových záznamů nebo vzorkování činností.  

Co se týká zdrojů údajů, může se jednat o pracovní záznamy. Je potřeba zajištění 

slučitelnosti s údaji požadovanými k hodnocení denní expozice vibracím.[15] 

 

7.2 Měření vibrací 

Při měření vibrací je určující veličinou zrychlení. Měření provádíme podle soustavy 

souřadnic s počátkem v uvažovaném bodě, jehož prostřednictvím vibrace vstupují do 

lidského těla. Samotné snímače musí být umístěny na vhodném místě tak, aby došlo  

k indikaci vibrací mezi lidským tělem a zdrojem. [16] 



 31 

7.2.1 Měřící zařízení 

Jako becný prvek pro měření pohybu vibrujícího povrchu se používají akcelerometry. 

Samotné měřící systémy musí být zkontrolovány před zahájením měření, ale i po jeho 

ukončení. Aby měřením bylo dosaženo kvalitních výsledků, musí se přístroje používat 

kalibrované. 

 

Akcelerometry 

Výběr akcelerometru vychází z obecného stanovení dle očekávané velikosti vibrací,  

požadovaného frekvenčního rozsahu, fyzikálních vlastností měřeného povrchu a v neposlední 

řadě podmínek prostředí, během kterých bude použit. Vybrané akcelerometry musí být 

schopné vykonávat práci při nejvyšších očekávaných velikostech zrychlení. Vždy se musí 

uvážit citlivost na teplotu, vlhkost a mnoho další faktorů prostředí.  

 

Umístění akcelerometrů 

U sedících osob se měření provádí prostřednictvím sedadla, respektive na jeho 

povrchu. Jedná-li se o povrch sedadla z materiálu netuhého nebo pružného, je potřeba 

akcelerometry upevnit prostřednictvím polotuhého kotouče, který je k povrchu sedadla 

přitlačen hmotností obsluhy. Při měření se kotouč musí umístit pod kyčelní klouby. 

  

Použití zapisovačů dat a měřící rozsah 

Výsledná data z měření se zaznamenávají buď analogovou, nebo digitální metodou 

záznamu. V obou případech musí záznam obsahovat dostatečný dynamický rozsah 

umožňující zjištění spolehlivého zaznamenání vibrací v celém frekvenčním rozsahu.  

Některé přístroje umožňují nastavení nejvyšší velikosti zrychlení měřitelné 

přístrojem. Toto nastavení zároveň určuje skutečný měřící rozsah přístroje. [15] 

 

7.3 Zdroje a příčiny chyb při měření vibrací  

Při procesu měření může nastat situace, kdy dojde ke zjištění, že během procesu došlo 

k určité chybě. Tento problém následně způsobil nesprávné provedení měření, a tudíž 

zaznamenání nevhodných výsledků. Zdroje chyb při měření mohou být následující: 

� potíže s kabelovými konektory, 

� elektromagnetické rušení, 
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� triboelektrický efekt, 

� vibrace o vysokém kmitočtu, 

� ztráta kontaktu mezi subjektem a sedadlem. 

 

Potíže s kabelovými konektory 

Nejčastější problém při měření spočívá v udržování spolehlivého spojení mezi 

signálovým kabelem a měřícím přístrojem. Obecně musíme postupovat takovým způsobem, 

aby nedošlo k poškození kabelů, s cílem zajisti bezpečnost všech kabelových spojů. Zejména 

nejdůležitější je zajistit ochranu proti nežádoucímu namáhání kabelů a konektorů při práci 

strojního zařízení. 

  

Elektromagnetické rušení 

Při měření vibrací je velmi důležité a nezbytně nutné, aby nedošlo k ovlivňování 

elektrickým, magnetickým, nebo elektromagnetickým polem. Pokud se jedná  

o piezoelektrický akcelerometr, který využívá upravující zesilovače signálu s vysokými 

vstupními impedancemi, může dojít k vyvolání extremního nárůstu frekvencí elektrické sítě.  

 

Triboelektrický efekt 

U soustav s vysokým vnitřním odporem by neměly být kabely vystaveny vibračnímu 

namáháni o vysoké amplitudě výchylky. Vlivem deformace dochází k vytváření elektrických 

signálů. Z tohoto důvodu by měly kabely být zajištěny k vibrujícímu povrchu v blízkosti 

akcelerometru např. lepící páskou. 

 

Vibrace o vysokém kmitočtu 

Vibrace o vysokém kmitočtu mohou na některých strojích způsobit přebuzení 

měřícího zařízení, a to i tehdy, není-li překročen dynamický rozsah ve sledovaném pásmu 

frekvencí. Řešení spočívá v zařazení dolnofrekvenční propustí s nastavenou mezní frekvencí. 

 

Ztráta kontaktu mezi subjektem a sedadlem 

Během určitých okolností, např. při výskytu velkých rázů ve vertikálním směru, může 

osoba nezajištěná záchytným systémem ztrácet kontakt se sedadlem. V takovém případě 

nemohou akcelerometry umístěné pod kyčelním klouby měřit vibrace. Při dobrovolném 

opouštění sedadla, nebo při návratu mohou vznikat špičková zrychlení. [15] 
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7.4 Nejistota měření a výsledná denní expozice vibracím 

Nejistota měření celotělových vibrací může být ovlivněna faktory vztahujícími se  

k jednotlivým měřením, jako jsou např. kalibrace, přesnost měřících přístrojů, připevnění 

akcelerometrů, elektrické rušení, umístění a orientace akcelerometrů, odchylky od obvyklé 

činnosti, nebo pracovní polohy způsobené měřením a změny v metodě práce plynoucí  

z procesu měření. 

Celkové měření pak může být ovlivněno změnami, které se mohou během pracovního 

dne vyskytnout, jako jsou: 

� změny stavu stroje a zařízení, 

� změny vlastností jízdního povrchu. 

 

Zdroje nejistoty závisí na povaze pracovní činnosti a před samotným měřením se musí 

určit hlavní zdroje nejistoty. 

Nejistota odhadu doby trvání expozice je ovlivněna nejistotou: 

� měření doby trvání pracovních operací, 

� odhadů počtu pracovních činnosti za den, 

� odhadů dob expozice za den, 

� proměnlivosti pracovní úlohy z jednoho dne na druhý. 

 

Nejistota denní expozice vibracím je ovlivněna nejistotou: 

� hodnocení velikosti vibrací, 

� hodnocení doby trvání expozice. 

 

Výsledná denní expozice vibracím A(8), odvozená z velikosti vibrací a denní doby 

trvání expozice, se musí vypočítat jako nejvyšší hodnota z hodnot ze tří směrů: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]8,8,8max8 ZYX AAAA =  [15] 

 

Metody vyhodnocování naměřených hodnot jsou stanoveny v české normě ISO 2631 – 1. 
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8 Realizace vlastního měření 

V předcházejících kapitolách jsem se zabýval pouze teorií vztahující se k celotělovým 

vibracím. Nynější část práce se bude týkat samotného měření celotělových vibrací v reálných 

podmínkách. Prvotní, zkušební měření jsem provedl na osobním automobilu Seat Toledo. Pro 

realizaci ostatních měření jsem si vybral společnost ŽDB GROUP a. s. v Bohumíně, 

konkrétně pak závod Viadrus. Zde mi bylo umožněno provést měření celotělových vibrací na 

každodenně využívaných mobilních strojích. Jedná se o zařízení:  

� vysokozdvižný vozík Linde, 

� vysokozdvižný vozík Hangcha, 

� nákladní automobil GAZ, 

� kolový nakládač Liebherr.  

 

Na každém stroji byla provedena dvě měření, přičemž doba měření přesahovala 

minimální dobu 3 minuty. Počet měření odpovídal počtu pracovních činností prováděných 

během pracovního dne a každá pracovní činnost byla měřena zvlášť. Pomocí výsledků těchto 

měření je možné určit hodnotu vibrací působících na obsluhy těchto zařízení.  

Dobu expozice jsem určil z pracovních záznamů. Obsluha mobilních zařízení si vede 

evidenční knihu jízd, kde zapisuje celkovou dobu provozu za osmi hodinovou pracovní 

směnu. Tyto doby jsem zprůměroval a stanovil výslednou dobu expozice. 

Měření celotělových vibrací bylo provedeno v souladu s normou ČSN EN 14253 011 

zařízením nazývajícím se Analyzátor účinků vibrací na člověka, typ 4447. Bližší podrobnosti 

o tomto přístroji pak uvedu v kapitole 9. 

 

8.1 Příprava postupu měření 

Obsluhy vybraných mobilních zařízeních provádí během dne opakující se rutinní 

činnosti, při kterých jsou vystavovány expozici vibracím. Samotná expozice se během těchto 

činností může měnit v závislosti na obsluze, rozdílech mezi pracovními operacemi nebo  

z důvodu sezónních vlivů. Identifikaci všech činností jsem provedl před procesem měření. 

8.1.1 Zkušební měření 

Zkušební měření bylo provedeno v blízkosti areálu fakulty bezpečnostního 

inženýrství pomocí osobního automobilu. K měření, která jsem provedl dvě, byl použit 
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vlastní osobní automobil značky Seat Toledo, který je znázorněn na Obrázku 10. 

 

Popis zařízení  

Automobil je přibližně 15 let starý a odpovídá veškerým technickým požadavkům. Při 

běžném provozu nabízí velmi dobré jízdní vlastnosti, ovšem při jízdě sportovní v silně 

zatáčkovitém terénu se pérování blíží svým ke svým limitům. 

 

 

Obrázek 9. Zkušební vozidlo 

Motor vozidla se nachází v jeho přední části. Základní technické parametry vozidla 

jsou uvedeny v následující Tabulce 4. 

Tabulka 4. Technické parametry zkušebního vozidla 

Typ a označení vozidla osobní, Seat Toledo 

Rok výroby 1995 

Rozměry (výška, šířka, délka) 1424, 1662, 4321 cm 

Hmotnost 985 kg 

Obsah a výkon motoru zážehový 1,6 m3, 52 (kW 75 k), 

Údaje o vibracích, odchylka neuvedeny 

 

Pracovní činnost, pracovní podmínky  

Obsluhu vozidla jsem vykonával osobně. V automobilu jsem jel sám a vozidlo nebylo 

nijak zatíženo nákladem. Mým hlavním úkolem bylo projetí mnou zvolených tras v době 

delší než 3 minuty. 

Výměna vzduchu v automobilu byla zajištěna prostřednictvím ventilátoru. Během  

jízdy se nevyskytla žádná ohrožení rizikovými faktory, ani jiná omezení ze strany vozidla. 

Teplota v automobilu během měření odpovídala 20 °C při tlaku 990 mbar. 
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Povaha povrchu vozovky  

Jednalo se o silnice druhé a třetí třídy s velmi nízkým provozem. Počáteční a koncový 

úsek silnice třetí třídy byl tvořen nepříliš kvalitním povrchem. Prostřední část trasy byla 

tvořena asfaltovým povrchem, jehož stav nebyl nijak zvláště poškozen. V určitých úsecích 

vozovky se nacházely železniční koleje. Jejich přejetí ovšem bylo možné při velmi nízké 

rychlosti. 

 

Sedadlo automobilu  

Místem pro přenos vibrací mezi obsluhou a automobilem bylo sedadlo. Skládalo se  

z měkkého čalouněného materiálu bez možnosti nastavení tuhosti a výšky. Nastavitelnost 

byla možná pouze dopředu-dozadu a sklon opěrky.  

 

Povaha vibrací 

Velikost vibrací v tomto případě odpovídala způsobu jízdy, stavu vozovky  

a celkovému technickému stavu vozidla. Styl jízdy byl přizpůsoben stavu vozovky. 

Technický stav vozidla odpovídal technickým požadavkům, ovšem musíme brát v potaz 

celkové stáři vozidla a od toho se odvíjející i následné opotřebení jednotlivých dílů, 

prostřednictvím kterých docházelo ke snadnějšímu přenosu vibrací.  

 

Odhad doby expozice 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o měření, zkušební doba expozice vibracím 

odpovídala době, během které bylo měření prováděno. 

8.1.2 Měření na vysokozdvižném vozíku Linde 

Vysokozdvižný vozík značky Linde je jedním ze dvou mobilních zařízeních, které se 

v závodě používají pro převoz skladovaného materiálu mezi skladem a výrobní halou. Toto 

mobilní zařízení je znázorněno na Obrázku 11. Doba strávena za volantem vysokozdvižného 

vozíku je v průměru 6 hodin v rámci pracovní směny. Při provozu tohoto zařízení byla 

provedena měření tři na místo dvou, z důvodu výskytu poměrně časté činnosti navíc, kterou 

je vykládání nákladů z nákladního automobilu. 

 

Popis zařízení 

Zařízení, znázorněné na Obrázku 10 je konstruováno pouze pro jednoho pracovníka  

a je přizpůsobeno pro práci v celoročních klimatických podmínkách. V přední části zařízení 
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se nachází zdvihové zařízení ovládané pákovými ovladači umístěnými v kabině. 

 

 

Obrázek 10. Vysokozdvižný vozík Linde 

Otáčení kol je netradičně provedeno na zadní nápravě. Motor se nachází v zadní části 

zařízení, ovšem jeho část je uložena pod sedadlem obsluhy. Základní technické parametry 

jsou uvedeny v následující Tabulce 5. 

Tabulka 5. Technické parametry vysokozdvižného vozíku Linde 

Typ a označení vozidla vysokozdvižný vozík, Linde H 25 

Rok výroby 2002 

Rozměry (výška, šířka, délka),  2170, 1180, 3675 cm 

Hmotnost, nosnost  3575, 2500 kg 

Obsah a výkon motoru vznětový 1,9 m3, 33 kW (45 k),  

Rychlost pojezdu s/bez nákladu  21/21 km/h 

Údaje o vibracích, odchylka  aW = 0,9, K = 0,3 m/s2 

 

Pracovní činnost, pracovní podmínky 

 Jedná se o činnosti krátkodobé. Zaměstnanec jezdí s tímto vozíkem v případě, že je 

potřeba cokoliv odvézt, přivést, přeložit nebo složit. Pracovník během jízdy mezi skladem  

a výrobní halou vykonává vždy stejnou trasu. Obsluha tohoto vozíku navíc prováděla 

skládání nákladu, konkrétně 1,5 tunových pytlů směsi určené pro výrobu. Tento proces je 

znázorněn  v levé části Obrázku 12. Při této činnosti dochází k častému přejetí krátkého 

úseku mezi halou a vnějším prostorem. Jedno z měření jsem provedl i během této činnosti. 

Ostatní měření se vztahovala na rutinní jízdu vozíku mezi skladem a výrobní halou. Proces
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 jízdy se skládal z naložení palety pomocí zdvihacího zařízení s následným odvozem, tedy 

jízdy naloženého vozíku na místo určení. Po složení palety  následovala cesta zpět.  

Výměna vzduchu ve vozíku je zajišťována ventilátorem. Během jízdy dochází  

k působení hluku vydávaného motorem, jehož hodnota je podle dokumentace udávané 

výrobcem 76 dB. Mezi nepříznivé vlivy dále patří nosná konstrukce zdvihacího zařízení, 

která se nachází uprostřed přední části a brání tak v dobrém výhledu. To nabádá pracovníka  

k naklánění se ze sedadla. Měření bylo prováděno při teplotě 22,3 °C a tlaku 995,9 mbar. 

 

Povaha povrchu vozovky  

Stav vnitropodnikové komunikace je během úseku dosti proměnlivý. Většinu úseku 

tvoří asfaltový povrch v poměrně neporušeném stavu. Během jízdy se vyskytují kolejové 

přejezdy, jejich stav je v dosti špatném stavu a nutí řidiče k velmi pomalé jízdě doprovázené 

zvýšenou opatrností. V místě, kde dochází ke skládání pytlů, je vozovka ve stavu značně 

zhoršeném. Podlahy ve výrobní hale jsou ve stavu, který je o něco málo lepší než vozovka 

nacházející se mimo halu. Úseky vozovky  jsou znázorněny na Obrázku 12. 

 

 

Obrázek 11. Skládání automobilu, vnitropodniková komunikace, železniční přejezd 

 

Sedadlo vysokozdvižného vozíku 

Místo určené k obsluze vysokozdvižného vozíku se nachází uprostřed kabiny vozíku. 

Nastavení sedadla řidiče je možné vpřed i vzad, dále je možné nastavit zadní opěradlo  

v rozmezí 45°, vypolstrování zad, sklonu sezení a zadní hlavové opěrky. Sedadlo je posazeno 

na pneumatickém podstavci, jehož tuhost lze regulovat podle hmotnosti řidiče. Tento 

podstavec plní funkci tlumení a zvyšuje komfort pro obsluhu. Povrch sedadla je z hygienický 

důvodu opatřen porézním materiálem a potažen koženkou pro snazší omývání. 
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Povaha vibrací 

Expozice vibrací vyplývá ze stavu vozovky, stylu jízdy a motoru, jehož část se  

nachází pod sedadlem. Celkové vibrace jsou v dokumentaci výrobce uváděny ve výši 0,9 

m/s2, mohou však být danými faktory zvětšovány. Expozici vozíku vibracím ovlivňuje  

i velikost nákladu, zajišťující jeho větší stabilitu. Eliminace expozice vibrací přenášených na 

obsluhu je zajištěna odpruženým sedadlem. Samotné zařízení odpružení mít nemůže  

z důvodu nebezpečí pádu nákladu. 

8.1.3 Měření na vysokozdvižném vozíku Hangcha 

Jedná se o druhý vysokozdvižný vozík určený pro převoz materiálu mezi výrobní 

halou a skladem. Dalším úkolem je skládání materiálů z automobilu Gaz. U tohoto zařízení 

byl proveden stejný počet měření jako u ostatních mobilních zařízení. Vykládání jiných 

nákladních automobilů se tímto vozíkem příliš často neprovádí, pouze ve speciálních 

případech. Obsluha tráví ježděním na tomto zařízení v průměru 4 hodiny za pracovní směnu. 

 

Popis zařízení 

Zařízení se od vozíku Linde značně liší. Rozdíly jsou způsobené rozdílnými výrobci  

a jedná se např. o způsob ovládání zdvihového zařízení, celkový design vozíku, nosnost, 

uložení sedadla apod. Provedení celkové konstrukce zařízení je, až na několik výjimek, 

stejná. Vozík je znázorněn na Obrázku 12. 

 

 

Obrázek 12. Vysokozdvižný vozík Hangcha 
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Základní technické vlastnosti jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 6. Technické parametry vysokozdvižného vozíku Hangcha 

Typ a označení vozidla vysokozdvižný vozík, Hangcha CPCD30N-RW6B 

Rok výroby 2008 

Rozměry (výška, šířka, délka),  2110, 1225/ 3870 cm 

Hmotnost, nosnost  4255, 3000 kg 

Obsah a výkon motoru  vznětový 3,0 m3, 45 kW (61 k),  

Rychlost pojezdu s/bez nákladu  18,5/18,5 km/h 

Údaje o vibracích, odchylka  neuvedeny 

 

Pracovní činnost, pracovní podmínky 

Činnost pracovníka obsluhujícího toto zařízení spočívá v převozu materiálu ze skladu 

hlavního do skladu menšího, který je součástí výrobní haly. Opět se jedná  pouze  

o krátkodobé činnosti, prováděné jen v případě nutnosti převozu materiálu. Měření jsem 

provedl při jízdě vozíku naloženého a následně vozíku nenaloženého. Činnost se skládala  

z naložení materiálu, avšak jiného, než vezl vozík Linde, pomocí zdvihacího zařízení, jeho 

odvezení, složení a zpáteční cesty.  

Výměna vzduchu ve vozíku je zajišťována prostřednictvím ventilátoru. Během jízdy 

dochází k působení hluku vydávaného motorem. Hodnotu výrobce neudává. Nosná 

konstrukce zdvihacího zařízení, nacházející se uprostřed přední části, ovlivňuje schopnost 

výhledu. Během měření byla naměřena teplota 21,1 °C a tlak 996,3 mba. 

 

Povaha povrchu vozovky  

 Povaha povrchu vozovky a vibrací je stejná jako v případě provozování vozíku Linde, 

neboť obě tyto zařízení jezdí po stejných vnitropodnikových komunikacích. Vozík se 

nepoužívá při skládání pytlů, tudíž úsek určený k vykládání toto zařízení neabsolvuje.  

 

Sedadlo vysokozdvižného vozíku 

V případě sedadla není použito pneumatického odpružení a možnost nastavení byla 

omezena pouze na nastavení dopředu-dozadu a sklonu opěradla. 

 

Povaha vibrací 

Velikosti vibrací vycházejí ze stavu vozovky, stylu jízdy a hmotnosti nákladu a jejich 
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eliminace není zajištěna odpruženým sedadlem, ani odpružením náprav. 

8.1.4 Měření na nákladním automobilu GAZ 

Nákladní automobil typu GAZ slouží jako výpomocné vozidlo pro oba 

vysokozdvižné vozíky a dále pro převoz malých nákladů v rámci areálu podniku. Pracovník, 

který je určen na obsluhu tohoto automobilu, tráví jeho obsluhou v průměru 6 hodin během 

pracovní směny. Měření zde byla provedena při maximálním naložení a při jízdě bez 

nákladu. 

 

Popis zařízení 

Kabina nákladního automobilu je konstruována pro 3 osoby. V zadní části automobilu 

se nachází nákladový prostor usazený na hydraulických pístech. Nápravy automobilu jsou 

vybaveny hydraulickým tlumením. Obrázek 14 zobrazuje naložený automobil. 

 

 

Obrázek 13. Nákladní automobil GAZ 

Nákladová konstrukce obsahuje odnímatelné přední a boční části a je možno její 

celkové naklápění v rozmezí 70 °. Základní parametry jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 7. Technické parametry nákladního vozidla GAZ 

Typ a označení vozidla nákladní automobil, GAZ gazelle  

Rok výroby 2006 

Rozměry (výška, šířka, délka)  2120, 2095, 5480 cm 

Hmotnost, nosnost 1850, 1450 kg 

Obsah a výkon motoru vznětový 2,1 m3 , 81 kW (110 k),  

Rychlost pojezdu s/bez nákladu 115/ - km/h 

Údaje o vibracích, odchylka neuvedeny 
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Pracovní činnost, pracovní podmínky 

Ve vozidle se obvykle nachází pouze jeden pracovník. Jeho hlavním úkolem je rozvoz 

materiálu v rámci areálu podniku. Dalším úkolem obsluhy je plnit funkci pomocného vozidla 

při převozu materiálu určeného do výrobního procesu.  

Činnosti pracovníka spočívají v naložení materiálů, ať už drobných, nebo větších 

rozměrů, a zavezení jej na místo určené. Následně dojde ke složení a naložení nového 

materiálu. Tento cyklus se opakuje po celou pracovní směnu. Měření bylo prováděno během 

převozu materiálů ze skladu do výrobní haly. Automobil byl plně naložen nákladem a jeho 

činnost spočívala v převezení materiálů ze skladu do výrobní haly, kde byl náklad následně 

vyložen. Po složení pracovník jel zpět do skladu. Trasu absolvoval stejnou jako v případě 

jízdy do výrobní haly.  

Výměna vzduchu v automobilu je zajištěna prostřednictvím ventilátoru. Během jízdy 

na pracovníka nepůsobí žádné jiné nepříznivé faktory. Kabina automobilu je uzpůsobena pro 

celoroční užívání. V době měření byla v automobilu naměřena teplota 19 °C a tlak 990,9 

mba.  

 

Povaha povrchu vozovky  

V areálu podniku jsou vozovky v poměrně dobrém stavu. Ve většině případů se jedná 

o asfaltový povrch bez viditelného porušení. V ojedinělých případech se můžeme setkat  

s cestou tvořenou panely. V celém areálu se vyskytuje velké množství železničních přejezdů, 

přičemž ne všechny jsou v ideálním stavu. Následující Obrázek 15 ukazuje pár míst na 

vnitropodnikových komunikacích, které jsou využívány automobilem Gaz. 

 

 

Obrázek 14. Vnitropodnikové komukikace využívané nákladním automobilem Gaz 

 

Sedadlo nákladního automobilu 

Sedadlo pro řidiče je od ostatních sedaček v automobilu samostatně oddělena. Skládá se 
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z měkkého čalouněného materiálu s možností nastavení posunu dopředu-dozadu a sklonu 

opěradla. Sedadlo není nijak odpružené a nachází se na kovové konstrukci. 

 

Povaha vibrací 

Velikost vibrací značně ovlivňuje způsob jízdy řidiče. Dalšími ovlivňujícími faktory 

je stav vozovky a technický stav vozidla.. Technický stav vozidla odpovídá technickým 

požadavkům, ovšem důležitou roli hraje opotřebení jednotlivých součástí vlivem stáří 

automobilu. Eliminace vibrací je zajištěna hydraulickým odpružením náprav. 

8.1.5 Měření na kolovém nakládači Liebherr 

Kolový nakládač slouží k nakládání a vykládání materiálu mezi úložištěm, nákladními 

automobily a železničními vagóny. Doba strávená na tomto mobilním zařízení je úměrná 

množství materiálů, který je potřeba naložit. Průměrně se jedná o 6 hodin v rámci pracovní 

směny. Mobilní zařízení je znázorněno na Obrázku 15. 

 

Popis zařízení  

Kolový nakládač má přední nápravu zavěšenou na otočném kloubu. V případě 

zatáčení umožňuje otočení celé přední konstrukce, včetně nakládacího mechanismu. Kabina 

se nachází na zadní části stroje, je uložena pružně a zvukově utěsněna. Je určena pouze pro 

jednoho pracovníka a nachází se v ní všechny ovladače určené k ovládání zařízení. 

 

 

Obrázek 15. Kolový nakládač Liebherr 

Základní technické parametry se nachází v následující tabulce. Zařízení nemá 

odpružení kol, jak jsme zvyklí u osobních automobilů, odpružená je pouze kabina, čímž je 
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dosaženo zvýšeného pohodlí. Práce na tomto zařízení je možná v jakýchkoliv klimatických 

podmínkách. 

Tabulka 8. Technické parametry kolového nakládače Liebherr 

Typ a označení vozidla kolový nakládač, Liebherr L538 

Rok výroby 2007 

Rozměry (výška, šířka, délka)   3250, 2800, 7135 cm 

Hmotnost, nosnost 12750, 3750 kg 

Obsah a výkon motoru vznětový 6,6 m3, 100 kW (136 k),  

Rychlost pojezdu s/bez nákladu  40/20 km/h 

Údaje o vibracích, odchylka  neuvedeny 

 

Pracovní činnost, pracovní podmínky 

Obsluhu zařízení vykonává jeden pracovník. Jeho úkolem je nakládání a vykládání 

sypkého materiálů z mobilních prostředků. Činnost je prováděná stále na jednom místě, 

nedochází k přejíždění na jiné pracoviště.  

Během nakládání jemného štěrku na železniční vagón jsem provedl první měření. 

Činnost spočívala v naložení štěrku, převezení z místa nákladu k vagónu vzdáleného 

přibližně 200 m a následné vysypání. Následovala cesta zpět k místu nakládání. Tato činnost 

se opakovala po celou dobu, dokud nebyl vagón zcela naložen. Druhé měření bylo prováděno 

během přesypávání písku z jednoho místa na druhé. Úkol spočíval v naložení plné lžíce 

kolového nakládače a převezení na jinou hromadu vzdálenou přibližně 20 m. 

Výměna vzduchu v zařízení probíhá klimatizací, kterou nakládač disponuje, 

umožňující nastavení optimálních podmínek dle požadavků obsluhy. Během práce nedochází 

k působení žádných jiných rizikových faktorů a teplota ve vozidla byla rovna  

21 °C, přičemž tlak odpovídal hodnotě 993, 9 mba. 

 

Povaha povrchu vozovky  

Pracovní úsek se nachází mimo vnitropodnikové komunikace. Povrch vozovky byl 

vytvořen prostřednictvím těžké techniky. Jedná se o hliněnou strukturu doplněnou místy  

o vysypaný štěrk bez jakéhokoliv známky asfaltu. Pláň byla postupně uježděna až do podoby 

znázorněné na Obrázku 16. Terén je značně hrbolatý a v případě velkých dešťů místy 

rozbahněný..
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Obrázek 16. Povrch výkladiště 

Sedadlo kolového nakládače 

Sedadlo řidiče je možné nastavit vpřed i vzad. Nastavit je možné zadní opěradlo  

v rozmezí 45°, sklon sezení, bederní výplň, zadní hlavovou opěru a navíc i teplotu. 

Pneumatický podstavec, jehož tuhost lze nastavit podle hmotnosti řidiče, je nedílnou součástí 

tohoto sedadla. Zajišťuje tlumení a zvyšuje komfort jízdy pro obsluhu. Povrch sedadla je 

opatřen porézním materiálem. 

 

Povaha vibrací 

Jedná se o poměrně nový vůz se značnými prvky odpružení eliminující přenos 

vibrací. Značnou míru rozkmitání zařízení určuje operátor, poněvadž on regule rychlost, styl 

jízdy a způsob práce. Naložený automobil je těžší, z toho plyne i větší stabilita, jízda musí 

být plynulá, aby nedošlo k vysypání převáženého nákladu. Vzhledem k mohutnosti vozidla 

tyto rozdíly nejsou značné. 

 

8.2 Měření vibrací 

Vzhledem k rutinním a pravidelně se opakujícím pracím je stanovený počet měření 

považován za dostačující. Během dne totiž nedochází k provádění žádných jiných činností, 

než při kterých bylo prováděno měření. Protože se jednalo o měření faktoru, přenášeného na 

obsluhy mobilních zařízení stejnými místy přenosu, byl postup měření vždy stejný. Byl 

použit adaptér sedadla s piezoelektrickými akcelerometry (popsaný v kapitole 6.4). Místem, 

kde dochází k přenosu vibrací, bylo zvoleno sedadlo řidiče, na němž byl kotouč položený pod 

kyčelními klouby a zatížený váhou obsluhy. Obrázky v příloze č. 1 znázorňují jednotlivá 

umístění kotouče u každého mobilního zařízení. Výsledná data z měření se zaznamenávaly 

automaticky  do měřícího přístroje, který  zároveň vyhodnocoval výsledné hodnoty. 
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9 Analyzátor účinků vibrací na člověka Typ 4447 

Tato kapitola se bude zabývat přístrojem, pomocí kterého bylo provedeno měření na 

mobilních strojích. Jedná se o Human Vibration Analyzer 4447 (dále jen VA 4447). Aby 

bylo možné s tímto přístrojem měření provádět, bylo nezbytně nutné se s seznámit s jeho 

základními funkcemi. Přístroj mi zapůjčila fakulta bezpečnostního inženýrství, která jej 

zakoupila za účelem praktického měření během výuky v laboratořích. Pro provedení 

správnosti měření je nezbytně nutné správné nastavení. Součásti tohoto přístroje je i software, 

prostřednictvím kterého můžeme naměřené hodnoty přenést do počítače. 

 

9.1 Human Vibration Analyzer 4447 

Jedná se o malý a poměrně lehký přístroj působící mohutným dojmem. Konstrukce 

zajišťuje značnou odolnost a její provedení zabraňuje vniknutí nepříznivých faktorů do 

vnitřní části zařízení. Použití měřícího přístroje, který je zobrazen na Obrázku 18, je 

víceúčelové. Samotné provedení přístroje je velmi jednoduché. Uprostřed přední části 

přístroje se nachází velice přehledný barevný displej (1, Obrázek 17) s rozlišením 124x124 

pixelů. Kolem displeje jsou umístěna 4 tlačítka (5, Obrázek 17) s grafickými popisky. Těmito 

tlačítky je možno přístroje velmi snadno ovládat, dokonce bez dlouhodobého zaškolení. 

 

 

Obrázek 17. Grafické znázornění VA 4447 [13] 

Boční strany tohoto přístroje zdobí jeden digitální vstup/výstup (4, Obrázek 17) pro 

zasunutí napájecího nebo datového kabelu. Dále se zde nachází dva vstupy analogové pro 

zapojení akcelerometrů. Jeden z těchto vstupů je tří-kanálový (3, Obrázek 17) umožňující 

měření vibrací ve třech směrech působení najednou. Druhý je pouze jedno-kanálový (2, 

Obrázek 17) umožňující měření působení pouze v jednom směru. Na jeho zadní straně se 
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nachází kovová spona, která umožňuje připnutí přístroje na oděv posuzovaného pracovníka. 

Samotný měřící přístroj pak navíc obsahuje řadu měřících funkcí jakou jsou např. výpočet 

kombinované hodnoty vibrací, výpočet denních účinků vibrací, měření RMS a vibračních 

špiček u každé osy zvlášť, apod. Základní parametry přístroje použitého pro měření 

celotělových vibrací se nacházejí v Tabulce 9. 

Tabulka 9.Technické parametry VA 4447 

Rozměry přístroje (výška, délka, šířka),  28, 135 , 70 mm 

Váha s baterii,  260 g 

Velikost displeje  124x124 pixel 

Typ baterie, výdrž  lion 3,7 V - 2400 V, mA, 3,5 h 

Velikost paměti,  počet měření  64 KB, 720 

 

9.1.1 Nastavení přístroje při měření celotělových vibrací 

K zajištění správnosti měření je potřeba provést důkladné a především správné 

nastavení přístroje. Jazyk přístroje je, tak jako u softwaru, anglický. Vzhledem k malému 

množství položek je nastavení velice jednoduché. K přístroji je navíc dodáván přehledný 

návod v českém jazyce. 

Prvním krokem bylo přesné nastavení data a času, umožňující snazší orientaci  

v případě, že budeme provádět více než jedno měření. Nebylo možné použít externí napájení, 

tudíž bylo nutné baterii nabít na její maximální kapacitu. Vzhledem k víceúčelovému využití 

přístroj umožňuje nastavení vážení na ruce, nebo na celé tělo. K mému měření celotělových 

vibrací byla tato volba jednoznačná. Po této položce následuje nastavení snímače. Na výběr 

je ze snímač jednoosý a tříosý. Jako zobrazované jednotky je na výběr mezi m/s2 nebo 

decibely. Volba tohoto zobrazení záleží na každém uživateli zvlášť, dle své libosti. K 

dispozici je dále nastavení volby napájení snímače. Pokud je snímač napájen z vlastního 

zdroje a ne ze zdroje měřícího přístroje, volí se OFF.  

Jedním z nejdůležitějších parametrů, které je nutné nastavit, je kalibrace přístroje. 

Vzhledem k poměrně novému stavu přístroje a faktu, že celotělové vibrace se 

prostřednictvím adaptéru sedadla téměř neměřily, jsem kalibraci neprováděl prostřednictvím 

kalibrátoru. Vycházel jsem z kalibrace provedené výrobcem a pomocí volby v menu přístroje 

jsem nastavil pouze parametry snímače. Tyto hodnoty jsou k nalezení v příslušné technické 

dokumentaci dodávané výrobcem. Vzhledem k vnitřní paměti přístroje se tento krok provádí 
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jenom jednou a s následným uložením. Mnou nastavené hodnoty přístroje během měření : 

� vážení  – celotělové, 

� snímač – tříosý (triaxial) 

� kalibrace – osa x 9,906, osa y 10,16, osa z 9,887 mV/ms-2 

� napájení snímače – ON, 

� zobrazované jednotky – dB, 

� Funkce logging – povolena (enabled) 

 

Během měření jsou na displeji zobrazovány ekvivalentní hodnoty vibrací (TAWAV),  

osmihodinová hodnota pro každou osu a součet (VDV), maximální hodnota přenášených 

vibrací (MTVV) a individuální hodnoty MTVV a špička. 

 

9.2 Příslušenství VA 4447 

Přístroj byl společně s veškerým příslušenstvím dodán v kufříku. Tento kufřík je 

poměrně lehký a odolný vůči rázům a mechanickém poškození. Skládá se ze tří  samostatně 

oddělených komor. Komory jsou uzavřeny prostřednictvím zipu, což umožňuje přehledné 

uspořádání jednotlivých částí. Obsah kufříku je zobrazen na Obrázku 18. 

 

 

Obrázek 18. Příslušenství VA 4447 [13] 

1. VA 4447 
2. Prvky na uchycení 
3. Lemo kabel, akcelerometr typ 4520 
4. Instalační CD 
5. USB kabel 

6. Napájecí adaptér 
7. Adaptér sedadla, upevňovací pás 
8. Kalibrátor typ 4294  
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Přístroj VA 4447 byl dodán s velkým množstvím příslušenství. Nachází se mezi nimi 

i řada prvků určených pro měření vibrací přenášených na ruce. Toto příslušenství jsem vůbec 

nevyužil, pouze jsem se s ním seznámil. Pro realizaci měření celkových vibrací na mobilních 

zařízeních jsem z příslušenství použil adaptér sedadla (7, Obrázek 18), USB kabel  

(5, Obrázek 18), instalační CD (4, Obrázek 18) a napájecí adaptér (6, Obrázek 18). 

 

Adaptér sedadla 

Tento polotuhý kotouč, obsahující piezoelektrický akcelerometr je blíže popsaný  

v kapitole 6.4.  Jedná se o adaptér, který je znázorněn na Obrázku 19, připojující se k VA 

4447 pomocí 4pinového Lemo kabelu, který je s adaptérem pevně spojen.  

 

 

Obrázek 19. Polotuhý kotouč z příslušenství VA 4447 

Adaptér je možno upevnit na sedací část sedadla, ale také na opěrnou část, ke které se 

připevní prostřednictvím upevňovacího pásu. Tento adaptér je možno využít k měření 

celkových vibrací v případě, že k jejich přenosu dochází prostřednictvím podlahy. Parametry 

piezoelektrického akcelerometru jsou uvedeny v následující Tabulce 10. 

Tabulka 10. Technické parametry akcelerometru 

Typ snímače Piezoelektrický (typ 4515-B-002) 

Citlivost  100 mV/g 

Frekvence  0,25 - 900 Hz 

Hmotnost  345 g 

 

Instalační CD 

Na tomto nosiči dat se nacházejí ovladače umožňující připojení měřícího zařízení  

k PC. Nezbytně nutným prvkem je software (popsán v následující kapitole) a datový kabel. 



 50 

Napájecí adaptér 

Nabíjení baterie je možno buďto napájecím adaptérem z domácí sítě, nebo 

prostřednictvím datového kabelu z počítače. Oba tyto adaptéry mají stejnou USB koncovku. 

Kladem napájecího adaptéru je možnost nabíjení ze sítě v případě vybití baterie během 

měření a v případě, že nemáme k dispozici počítač. 

 

9.3 Software: 4447 Vibration Explorer 

Software 4447 Vibration Explorer se nachází, jak již bylo zmíněno, na CD přiloženém 

v příslušenství zařízení. Tento software je zde přiložen v podobě instalačního souboru a pro 

fungování je potřeba jej nainstalovat. Instalace je velice snadná a není nutné nad ní strávit 

příliš mnoho času. Verze softwaru je poměrně zastaralá a pokud chceme využít jeho 

novějších funkcí, je potřeba jej aktualizovat. Aktualizace je dostupná na oficiálních stránkách 

výrobce. Jednou z novějších funkcí je tzv. logging. Tato funkce umožňuje zaznamenávaní 

hodnot po časových intervalech během měření. Tyto hodnoty mohou být následně vynášené 

do grafů s možností zkoumání průběhů měření v čase. Důležité je povolení této funkce  

v menu přístroje. Nejpoužívanější funkce přístroje jsou popsány níže. Grafické znázornění 

softwaru je pro bližší představu znázorněno na Obrázku 20. 

 Orientace v softwaru není vůbec složitá. Přestože volba jazyka není možná jinak než 

anglicky, je práce v tomto programu poměrně jednoduchá. Pro základní použití jsou zde 

připraveny grafické funkce, na základě kterých je možno ovládat vše potřebné. Výsledné 

hodnoty jsou zobrazovány pod anglickými zkratkami. Jejich význam jsem si dohledal  

v dokumentaci přístroje.  

 

Ukládání naměřených hodnot     

Prostřednictvím datového kabelu můžeme naměřená data uložit do počítače. 

Umožňuje nejen ukládání jednotlivých hodnot, ale i celého časového průběhu. Každá 

zaznamenaná hodnota je v softwaru přehledně uložena podle měření, ve kterých byla 

dosažena. K ukládání dochází se všemi podrobnostmi souvisejícími s daným měřením.   

 

Výpočet denní expozice vibracím 

Na základě uložených hodnot umožňuje vypočítat hodnotu vibrací, odpovídající 

osmihodinové pracovní době, A(8). Tato hodnota je velice důležitá při hodnocení expozice 

vibracím. Hodnota se může zobrazit buďto v m/s2, nebo v decibelech. Program tuto 
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hodnotu vyhodnotí po předchozím zadání doby expozice, které je pracovník během dne 

vystaven. 

 

Převod naměřených hodnot  

Velmi užitečnou funkcí je export výsledných hodnot měření do formátů xml, html, txt 

a xls. Tento převod umožňuje možnost dalších prácí s výsledky mimo daný software. 

 

Vytváření průběhů měření v čase 

Tato funkce je možná u aktualizovaného softwaru. Podmínkou je nutnost zapnutí 

funkce logging v samotném měřícím přístroji. Na základě splnění těchto dvou podmínek 

získáme hodnoty ve všech časových intervalech měření a po načtení z nich software vytváří 

průběhy měření. [13] 

 

 

Obrázek 20. Graficky zobrazení softwaru 4447 Vibration Explorer 
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10 Vyhodnocení výsledků měření 

Naměřené hodnoty byly exportovány do počítače prostřednictvím programu Vibration 

Explorer. Vytvořil jsem si profily jednotlivých měření a pro účely vyhodnocování jsem 

použil hodnotu RMS, což je vážená hladina zrychlení vibrací pro každou osu zvlášť. Hodnota 

RMS VTV pak udává souhrnnou váženou hladinu zrychlení vibrací ve všech třech kolmých 

osách. Tyto profily jsem exportoval do formátu xls. (Microsoft© Excel), prostřednictvím 

něhož jsem data dále zpracovával ve formě grafů. V této kapitole jsou znázorněny grafy 

všech os najednou, v příloze č. 2 pak rozkresleny pro každou osu zvlášť.  

V rámci programu Vibration Explorer jsem zadal dobu expozice vibracím a program 

mi následně vygeneroval  hodnotu VDV MAX, což je maximální hodnota dávky vibrací, 

které je obsluha během pracovních úkonů vystavena. Na základě této hodnoty program 

vypočítal i hodnotu A(8), udávající hodnotu vibrací vztahující se na osmihodinovou pracovní 

dobu. Hodnoty vypočítané příslušným softwarem jsou obsahem přílohy č. 1. 

 

10.1 Vyhodnocení zkušebního měření 

Během každého měření byla zvolena jiná trasa, která se shodovala pouze  

v počátečním a koncovém úseku. Obsluhu zařízení jsem vykonával osobně. 
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Obrázek 21.  Průběh první jízdy zkušebního měření 

Komentář k Obrázku 21 

Osa x znázorňuje četnost zatáček a způsob naklánění vozidla během jízdy. Ze 

zvýšených hodnot této osy je patrné, že řidič na projížděném úseku prováděl velmi časté 
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manévry do stran. Automobil měl hydraulický systém pérování, který přenos těchto vibrací 

značně eliminoval společně s nerovnostmi vozovky vyjádřené osou z. Nejvyšších hodnot 

dosahuji vibrace znázorněné osou z. Plynou z přejezdu přes koleje, který byl doprovázen 

přibrzděním vozidla na minimální rychlost, čímž došlo ke zvýšení hodnot osy y. Přejezd 

doprovázelo zatáčení vozidla, což potvrzují i hodnoty osy x., dosahující vyšších hodnot. Osa 

y znázorňuje dynamiku vozidla. Jízda byla poměrně klidná, dokazují to nepříliš vysoké 

hodnoty osy x. 
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Obrázek 22. Průběh druhé jízdy zkušebního měření 

Komentář k Obrázku 22 

Na začátku jízdy došlo k rychlejšímu stylu jízdy, čemuž odpovídají vyšší hodnoty osy 

x i y. Stav vozovky nebyl optimální, což dokazují hodnoty osy z, ale postupně během jízdy 

došlo ke zlepšení. Součástí byl i přejezd kolejí, vyjádřený hodnotou osy z kolem 160 s. 

Nerovnosti vozovky dále znázorňují zvýšení hodnot osy z. Koleje se vyskytly i na konci 

jízdy. Osa x dosahuje nejvyšších hodnot přibližně v polovině doby jízdy. To je způsobeno 

otočením vozidla o 180° na nepříliš kvalitní vozovce. Jízda vozidla byla poměrně klidná, 

vyjímaje zabrzdění, která se v grafu projevila vyššími hodnotami osy y. Během jízdy se 

vyskytovalo velké množství zatáček pouze zpočátku a na konci. Ty jsou znázorněny 

zvýšenými hodnotami osy x. Konec jízdy byl veden po nerovné komunikaci v rychlejším 

tempu. 

 

Souhrn měření 

Hodnoty obou měření jsou uvedeny v tabulce. Během těchto měření nejsou známy
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značnější rozdíly. V obou případech vyšly naměřené hodnoty téměř totožné, mírný rozdíl je 

pouze v hodnotě A(8), která je rozdílná z důvodu rozdílných časů, během kterých byl řidič 

vibracím exponován. U obou měření byly hodnoty vibrací ovlivněny stářím automobilu. 

Systém pérování nebyl ve zcela 100% stavu. Výsledné hodnoty pak program určil na základě 

naměřených hodnot  a jednotlivých dob expozice. Maximální hodnota dávky vibrací při jízdě 

v automobilu dosahovala 73,23 dB a hodnota udávající velikost vibrací při osmihodinové 

pracovní době byla stanovena 39,4 dB. 

Tabulka 11. Výsledné hodnoty zkušebního měření 

 Měření č. 1 Měření č. 2 

Čas měření [s] 4:42 6:56 

RMS VTV [dB] 58,9 58,6 

VDV MAX [dB] 71,37 71,7 

A(8) [dB] 35,9 36,8 

 

10.2 Vyhodnocení měření na vysokozdvižném vozíku Linde 

Během měření na tomto mobilním zařízení byla provedena tři měření. Jako první bylo 

provedeno měření při vykládání nákladního automobilu, následovala jízda s naloženým 

vozíkem a zpětná jízda bez nákladu. Při skládání nákladního automobilu jsem provedl dvě 

měření, která jsem následně zprůměrňoval a vynesl výsledný graf. 
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Obrázek 23. Průběh vykládání nákladního automobilu vozíkem Linde 
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Komentář k Obrázku 23 

Stav vozovky nebyl nijak optimální, ale vzhledem k odpruženému sedadlu jsou 

hodnoty osy z poměrně malé. To je dáno také tím, že řidič neustále střídal povrch vozovky ve 

výrobní hale a povrch venkovní. Mezi těmito prostory se nacházel přechod v podobě hrbu, 

který způsobil vysoké hodnoty osy z při jeho rychlém a bezohledném přejetí. Přejetí 

způsobilo rozkymácení zařízení a bylo doprovázeno rozkýváním a vysokými hodnotami 

vibrací osy x a y. Osa x nedosahuje, s výjimkou přechodu, vysokých hodnot, což je 

způsobeno vyrovnanou jízdou. Vzhledem k neodpruženým nápravám nedocházelo  

k naklánění vozíku během zatáčení zařízení, jak ukazují vyrovnané hodnoty osy y. Nejnižších 

hodnot osy dosahovaly při zastavení. 
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Obrázek 24. Průběh jízdy naloženého vozíku Linde 

Komentář k Obrázku 24 

Časté nerovnosti vozovky způsobily, že osa z dosahovala nejvyšších hodnot. 

Vzhledem k neodpruženým nápravám zařízení dochází při najetí na jakoukoliv nerovnost  

k malému rozkymácení, které má vliv na hodnoty osy y. Tato hodnota rostla při snaze 

vyhnout se nerovnostem brzděním. Přibližně v polovině úseku se nacházel železniční 

přejezd, při jehož přejezdu byl řidič nucen přibrzdit na minimum a přejet tento přejezd velmi 

pomalu. Hodnoty osy z a x klesly na minimum. I přes pomalou jízdu byl stav vozovky velmi 

špatný a došlo k drobnému rozkymácení zařízení, které je znázorněno osou x. Počátek  

a konec jízdy doprovázelo naložení a složení a palety. 
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Obrázek 25. Průběh jízdy nenaloženého vozíku Linde 

Komentář k Obrázku 25 

Zpáteční jízda bez nákladu byla mnohem rychlejší než jízda s nákladem. Zařízení 

bylo nenaložené, tudíž lehčí, což se mírně projevilo na hodnotě vibrací osy z, kdy projetí 

kolejí stejnou rychlosti (přibližně 80 s) dosáhlo vyšší hodnoty. I při najetí na nerovnost byly 

vibrace osy z větší. Značnějších rozdílů bylo dosaženo menší stabilitou a větším kymácením, 

což je vyjádřeno výkyvy osy x. Při jízdě docházelo k dosahování vyšších hodnot osy  

y z důvodu agresivnějšího stylu jízdy, což bylo způsobeno nenaložením vozíku. 

 

Souhrn měření 

Při měření byl jasně poznán přenos vibrací při jízdě po hladkém a při zhoršeném 

povrchu. Jednotlivé výsledky měření jsou zaznamenány v Tabulce 11. 

Tabulka 12. Výsledné hodnoty měření na vozíku Linde 

 Měření č. 1 Měření č. 2 Měření č. 3 

Čas měření [s] 5:44 4:17 3:29 

RMS VTV [dB] 64,9 64,01 65,5 

Doba expozice [h] 1 2,5 2,5 

VDV MAX [dB] 84,5 84,04 87,6 

A(8) [dB] 51,5 54,53 56,5 

 

Při jízdě s nákladem a bez nákladu nebylo dosaženo vysokých rozdílů. Váha nákladu 

se projevuje především na stabilitě samotného vozíku. Ovšem dalším velmi podstatným 
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prvkem je samotný stav vozovky. Tento faktor můžeme brát jako rozhodující, což dokazují 

výsledky grafu při skládání nákladního automobilu. Ovlivněny jsou všechny osy, přičemž osa 

y je ještě navíc ovlivněna stylem jízdy na daném povrchu. Váha v tomto případě neovlivňuje 

osu y, protože dynamika vozíku může být shodná jak při jízdě s vozíkem naloženým, tak při 

jízdě vozíku nenaloženého. Výsledná hodnota A(8) byla určena 59,36 dB a VDV MAX byl 

88,36 dB. 

 

10.3 Vyhodnocení měření na vysokozdvižném vozíku Hangcha 

Na vozíku Hangcha byla provedena stejná měření jako u vozíku Linde, kromě měření 

při skládání nákladního automobilu. Bylo ovšem použito jiného nákladu než při měření 

předcházejícím, ale trasa byla totožná. 
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Obrázek 26. Průběh jízdy naloženého vozíku Hangcha 

Komentář k Obrázku 26 

Při jízdě tohoto vozíku bylo dosaženo značných rozdílů oproti jízdy vozíku Linde, 

především pro vibrace osy z. Může to být způsobeno pomalejší jízdou a také hmotností 

samotného vozíku, který je těžší než vozík Linde. Nejvyšších hodnot osa z dosahuje ke konci 

jízdy, kdy došlo k rychlému najetí na práh oddělující výrobní halu od vnější komunikace. 

Řidič jel vyrovnanou jízdu, z čehož vyplývají nepříliš vysoké hodnoty osy y. Naopak osa  

x dosahuje v tomto grafu poměrně vysokých hodnot vzhledem k ostatním osám, což může 

být způsobeno neodpružením sedadla a špatné stability sedící osoby. Docházelo k častému 

naklánění řidiče během jízdy.  
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Obrázek 27. Průběh jízdy nenaloženého vozíku Hangcha 

Komentář k Obrázku 27 

Zpočátku se jednalo o jízdu v hale, dokazující nízké hodnoty osy z. Při vyjetí ven 

dosahovaly hodnoty osy z vyšších hodnot. Řidič jel rychleji, ale na hodnotách osy y se to 

projevilo jen nepatrně. Během jízdy se opět projevilo neodpružené sedadlo a to i přesto, že 

jízda byla značně vyrovnaná. Řidič přehlédl nerovnost na vozovce a v plné rychlosti do ní 

vjel. To způsobilo překročení hodnoty 70 dB, která do té doby překročena nebyla. Dalším 

projevem byl prudký nárůst hodnot všech os z důvodu rozkymácení a rozkývání zařízení, tak 

jako v dalších případech během jízdy, které znázorňují výchylky všech os. 

 

Souhrn měření 

Během jízdy byla dokázána důležitost odpružení sedadla. To se projevilo při jízdě 

vozíku zatíženého, kdy byl přenos vibrací způsobených stavem vozovky menší, než při jízdě 

bez nákladu. 

Tabulka 13. Výsledné hodnoty měření na vozíku Hangcha 

 Měření č. 1 Měření č. 2 

Čas měření [s] 4:55 4:15 

RMS VTV [dB] 67,4 67,2 

Doba expozice [h] 2 2 

VDV MAX [dB] 87,8 89,8 

A(8) [dB] 58,3 57,7 
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Důležitým prvkem byla vyšší nestabilita vozíku během nerovností při jízdě 

nenaloženého vozíku, způsobená provedením vozíku. Výsledná hodnota A(8) byla stanovena 

61,08 dB a hodnota VDV MAX  byla 90,4 dB. 

 

10.4 Vyhodnocení měření na nákladním automobilu GAZ 

Na nákladním automobilu GAZ Gazelle byla provedena 2 měření. První měření 

obsahovalo jízdu automobilu při plném naložení po vnitropodnikových komunikacích  

a druhá jízda proběhla po vyložení automobilu, tzn. cesta zpět. 
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Obrázek 28. Průběh jízdy naloženého nákladního automobilu 

Komentář k Obrázku 28 

Jízda obsahovala  vysoké množství železničních přejezdů, na základě kterých musel 

řidič přibrzdit na nejnižší rychlost, aby mohl bezpečně projet. To způsobuje značné kolísaní 

hodnot osy z a osy y při následné akceleraci. Stav vozovky během přejíždění nebyl ideální, 

což znázorňují nejvyšší hodnoty osy z, při této činnosti. Během jízdy nedocházelo  

k prudkému zatáčení, osa x to názorně dokazuje. Jízda byla dosti nevyrovnaná a stav 

vozovky poměrně nevyhovující. Docházelo k neustálému přibrzďování a zrychlování, jak 

ukazují výchylky osy y. Auto bylo ovšem plně naložené, tudíž mělo poměrně dobrou stabilitu 

a odpružení náprav tyto vibrace značně snížilo. Koncový úsek jízdy směřoval po panelové 

cestě. Výchylky osy z dokazují nepřívětivý stav této části vozovky. 
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Obrázek 29. Průběh jízdy nenaloženého nákladního automobilu 

Komentář k Obrázku 29 

Tahle jízda se skládala ze tří stylů. První, poměrně poklidný styl, kdy automobil 

projížděl přes panely, se oproti automobilu naloženému lišil vyššími hodnotami u všech tří 

os. Panely byly v dosti špatném stavu a docházelo k naklánění vozidla. To nebylo tolik 

zatížené a stabilita byla tedy mnohem menší. Druhý styl byl velmi opatrný a nebylo dosaženo 

vysokých rychlostí. Projevovalo se to nízkými hodnotami všech os. Poslední styl byl velice 

agresivní, rychlost byla mnohem vyšší, což se projevilo hlavně při projíždění kolejí. Osa  

z znázorňuje špatný stav a prudké brzdění znázorňuje osa y. Při tomto přejíždění docházelo 

ke kymácení vozidla, což vyvolalo vysoké hodnoty osy x. 

 

Souhrn měření 

Měření bylo značně ovlivněno velkým množstvím kolejí, které byly přejížděny.  

Tabulka 14. Výsledné hodnoty měření na nákladním automobilu GAZ 

 Měření č. 1 Měření č. 2 

Čas měření [s] 5:20 4:30 

RMS VTV [dB] 61,28 63,17 

Doba expozice [h] 3 3 

VDV MAX [dB] 82,07 84, 70 

A(8) [dB] 52,8 54,98 

 

Při naloženém vozidle hodnoty osy z dosahovaly menších hodnot než při automobilu 
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nenaloženém. První jízda byla značně vyrovnaná a vyšší hmotnost zajistila lepší stabilitu. 

Výsledná hodnota A(8) byla stanovena 57 dB a hodnota VDV MAX na 85,2 dB. 

 

10.5 Vyhodnocení měření na kolovém nakládači Liebherr 

Na tomto zařízení byla provedena dvě měření, přičemž rozdíl byl pouze v nákladu, 

který byl zařízením převážen. U měření prvního došlo k nakládání štěrku na železniční vagon 

a u druhého došlo k překládání písku. 
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Obrázek 30. Průběh jízdy kolového nakládače při nakládání štěrku 

Komentář k Obrázku 30 

Během jízdy byl stav vozovky velice špatný. Kolísání hodnot osy z způsobuje 

přejíždění během této činnosti mezi vagónem a úložištěm. Během nakládání docházelo  

k najetí do hromady určené k naložení, což se v grafu projevilo okolo 180. s vysokými 

hodnotami všech os z důvodu kývání, kymácení a prudké akcelerace. Při vykládání 

docházelo k úplnému krátkodobému zastavení a velmi prudkým pohybům lžíce. Tyto pohyby 

způsobovaly otřásání celého zařízení. V grafu se to projevuje vysokými hodnotami kolem 

280s. Vzhledem k odpružení celé kabiny nedosahují hodnoty osy x, y, z vysokých hodnot, 

krom uvedených výjimek.  

 

Komentář ke Grafu 11 

Při překládání písku docházelo k najíždění do hromady a nabírání materiálu. Dále 

docházelo k přejíždění mezi hromadami po nepříliš kvalitní komunikaci. Spodní hodnoty osy 



 62 

z znázorňují zastavení s následným vysypáním. Horní hranice osy y vyjadřují akceleraci 

potřebnou pro vjetí do hromady. Osa x znázorňuje kývání kabiny při špatné stabilitě zařízení 

v hromadě doprovázené vysokými hodnotami osy z. 
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Obrázek 31. Průběh překládání písku kolovým nakládačem 

Souhrn měření: 

Odpružení kabiny značně eliminovalo přenos vibrací na obsluhu zařízení. Vzhledem 

ke špatnému stavu komunikace by hodnoty vibrací byly mnohem vyšší. Z důvodu vysoké 

hmotnosti zařízení nebyla příliš poznat jízda naloženého a nenaloženého vozidla. Během 

překládání písku bylo neustále najížděno do hromady a docházelo k jízdě po velmi špatné 

komunikaci, což vedlo k vyšším hodnotám vibrací než při nakládání štěrku. Výsledná 

hodnota během těchto činností A(8) byla 60,29 dB a VDV MAX byla stanovena 88,33 dB. 

Tabulka 15. Výsledné hodnoty měření na kolovém nakládači 

 Měření č. 1 Měření č. 2 

Čas měření [s] 8:00 5:15 

RMS VTV [dB] 64,38 65,77 

Doba expozice [h] 4 2 

VDV MAX [dB] 87,48 85,86 

A(8) [dB] 58,24 56,07 
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10.6 Souhrn naměřených hodnot 

Porovnání hodnot jsem provedl z výsledných hodnot vypočítaných programem 

Vibration Explorer. Pro přehlednost jsem sestavil výslednou tabulku naměřených hodnot. 

Během měření byl řidič vysokozdvižného vozíku Hangcha vystaven nejvyšší souhrnné 

vážené hladině zrychlení vibrací (67,31 dB) ve všech třech kolmých osách. Tento řidič je 

vystaven i nejvyšší hodnotě maximální dávky vibrací během celé pracovní směny (90,4 dB)  

a to i přes to, že doba expozice vibracím je ze všech měřených činností nejkratší. Na rozdíl 

od tohoto vozíku dosahovaly hodnoty vibrací na vozíku Linde menších hodnot.  Nejnižších 

hodnot dosáhly vibrace přenášené na obsluhu nákladního automobilu. Řidič tohoto vozidla je 

během pracovní směny exponován nejvyšší hodnotě maximální dávky vibrací 85,2 dB, a to  

i na základě agresivního stylu jízdy se známkou bezohlednosti. 

Ani jedna z činností nepřekročila průměrnou váženou hladinou zrychlení vibrací, 

která činí 110 dB po dobu osmi hodin. Nejhorší hodnoty dosáhly opět vibrace přenášené ve 

vozíku Hangcha, která činí 61,08 dB, ale i tato hodnota se od povolené hodnoty nachází  

v dosti přijatelné vzdálenosti.     

V případě vozíku Linde a kolového nakládače se projevily kvality těchto strojů  

a i přes poměrnou náročnost terénů byly hodnoty vibrací přijatelné. U vozíku se jednalo  

o nejvyšší hodnotu maximální dávky vibrací 88,36 dB a u kolového nakládače 88,33 dB. 

Tabulka 16. Souhrn výsledných hodnoty měření na mobilních strojích 

 V. vozík  

Linde 

V. vozík 

Hangcha 

Nákladní 

automobil 

Kolový 

nakládač 

VDV MAX [dB] 88,36 90,4 85,2 88,33 

A(8) [dB] 59,36 61,08 57 60,29 

RMS VTV [dB] 64,83 67,31 62,22 65,07 
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11 Diskuze 

Z mého měření a následného vyhodnocení vibrací vyplývá, že velikost vibrací 

přenášených na obsluhu mobilních zařízení odpovídá vybavení zařízení prvky eliminujícími 

přenos vibrací. Když jsem provedl měření na stejném mobilním zařízení lišícím se pouze 

výrobcem, dosáhl jsem u výsledných hodnot značných rozdílů. Zatímco v lepším případě se 

jednalo o pneumatické odpružení sedadla a hodnota A(8) byla rovna 59,36 dB, v případě 

druhém nebylo použito žádné odpružení. Toto sedadlo nemělo ani možnost širšího nastavení 

a hodnota A(8) se rovnala 61,08 dB. Z vlastního testu usuzuji, že pracovní směna na 

neodpruženém sedadle vozíku může být značně nepohodlná a náročná.  

Zcela odlišný případ je u kolového nakládače. I přes náročnost terénu byly vibrace 

přenášené na obsluhu po dobu osmi hodin 60,29 dB, což je menší než v případě 

vysokozdvižného vozíku Hangcha, který jezdil po daleko lepších komunikacích. Podle mého 

názoru by se samotný výkon obsluhy na stejném zařízení bez tlumících prvků jasně promítl. 

Vybavení nákladního automobilu odpruženými nápravami mě jen utvrdilo v „dokonalém“ 

tlumení. Přenos vibrací ne zcela eliminují, pouze do značné míry, ale potřeba odpruženého 

sedadla není v tomto případě tolik nutná, jak dokazuje hodna A(8) odpovídající 57 dB. 

Jednoznačně rozhodujícím prvkem při posuzování velikosti vibrací byl stav vozovky. 

Od tohoto prvku se odvíjel způsob jízdy. Dovolím si tvrdit, že v případě časového tlaku by 

hodnoty vibrací nejspíš nebyly zcela ideální. V tomto případě dochází k namáhání dílů 

samotného zařízení a časem i ke zvyšování hodnot přenášených vibrací.   

I přes použití nejmodernějších způsobů odpružení nebude měření dopadat přívětivě, 

pokud k tomuto problému nepřistoupí samotný zaměstnanec. Ze všech měření, která jsem 

provedl, vyplývá značný vliv stylu jízdy. Fakt, že zařízení není moje, nelze v tomto případě 

používat. Myslím, že hodnoty vibrací budou menší, pokud se k zařízením bude přistupovat 

jako k vlastním. S tímto jevem souvisí i samotný technický stav stroje. V případě vozíku 

Hangcha se jednalo o poměrně nové zařízení, ale při nahlídnutí jsem došel k závěru, že je 

stroj značně opotřebován a díly zřejmě ne zcela kvalitní. I z tohoto důvodu mohlo dojít  

k nejhorším výsledkům měření. Žádná výsledná hodnota nepřekročila zákonem povolený 

limit 110dB. Vlivem špatného zacházení může docházet k neustálému zhoršování 

technického stavu a hodnota měření provedeného za několik let může tento limit překročit. 

Během vyhodnocování přijatelnosti expozice vibracím by se nemělo vycházet pouze  

z hodnoty A(8). Měly by se brát v potaz i souhrnné vážené hladiny zrychlení vibrací, kterým 

je obsluha vystavována v daný okamžik, poněvadž jsou tyto hodnoty mnohem vyšší. 
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12 Závěr 

Provádění měření celotělových vibrací není zrovna jednoduchým cyklem. Každý  

z kroků je velmi důležitý a jakékoliv jeho zanedbání by zcela ovlivnilo výsledné hodnoty 

měření. Samotný přístroj, se kterým jsem měření prováděl, tedy Human Vibration Analyzer 

4447, se jeví jako poměrně jednoduchý. Obsluha tohoto zařízení není nikterak náročná  

a vyhodnocení je velmi přehledné.  

Výsledky měření můžeme hodnotit kladně, protože nebyl překročen hygienický limit 

ani u jednoho mobilního zařízení. Za rozhodující faktor výsledných hodnot bych považoval 

technický stav mobilního zařízení a především jeho vybavení prvky pro eliminaci vibrací. 

Těmito prvky by bylo vhodné se nadále zabývat a provádět jejich zdokonalování tak, aby 

hodnoty hladin vibrací byly pokud možno co nejmenší. Bylo by velice zajímavé provést další 

měření na o mnoho starším mobilním zařízení. Výsledky by byly zcela rozdílné  

a dovolují si tvrdit, že by limity byly překročené. Pevně věřím v rozdílnost výsledků i při 

vyhodnocování měření na neadaptovaném řidiči, který by neměl tolik zkušeností. 

I přesto, že hygienický limit překročen nebyl, působení vibrací během těchto činností 

není nulové. Téměř každý dotázaný řidič, obsluhující každodenně mobilní zařízení, potvrzuje 

drobné zdravotní problémy, se kterými se během pracovních let potýká, ať už dlouhodobě, 

nebo krátkodobě. Nemůžeme zcela vyloučit, že tyto problémy nenastaly z důvodu působení 

celotělových vibrací, a proto je potřeba se tomuto faktu dostatečně věnovat. Samotní 

pracovníci si zdravotní rizika spojená s obsluhou mobilního zařízení sami neuvědomují. 

Proto je potřeba, aby zaměstnavatelé neustále informovali své zaměstnance o jednotlivých 

nebezpečích, která jim hrozí. 

Zaměstnavatel by měl zvážit jednotlivé faktory ovlivňující přenos vibrací a provést 

kroky k jejich eliminaci. Především by neměl utrácet za poměrně jednoduchá zařízení, co se 

provedení týče, a investovat do lépe vybavených strojů. Poměr zdraví-cena v tomhle případě 

hraje vysokou roli, kterou by při rozhodování neměl zanedbat. I když se práce vykonávaná 

při obsluze mobilního zařízení jeví zcela jednoduchou, mělo by se jí věnovat zvýšené 

pozornosti v podobě preventivních lékařských kontrol. Během těchto kontrol se může zjistit 

řada změn, které pokud se zanedbají, už nikdy nevrátí zdraví do původního stavu.  

 

Vytvářením praktické části v podobě měření celotělových vibrací při reálné expozici 

při obsluze vybraných stavebních strojů a vyhodnocením naměřených výsledků v souladu  

s platnou legislativou byl splněn cíl této práce. 
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