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BunBun����nnéé tktkáánn�� a orga orgáánovnovéé reakce reakce 
v tv t��le mohou být zkoumle mohou být zkoumáány, ale ny, ale 
zzáákladnkladníí pp��íí��iny poruch zdraviny poruch zdravíí a a 
pohody muspohody musíí být hledbýt hledáány mimo ny mimo 

organismus. Rozbor zevnorganismus. Rozbor zevníího ho 
prostprost��ededíí musmusíí být nakonec klbýt nakonec klíí��em em 

ke znalostem pke znalostem p��vodu nemocvodu nemocíí..

W.H.W.H.PerinsPerins: Cause : Cause andand PreventionPrevention ofof
DiseaseDisease, 1938, , 1938, PhiladelphiaPhiladelphia, USA, USA



PracovnPracovníí prostprost��ededíí

= fyzik= fyzikáálnlníí, chemick, chemickéé, biologick, biologickéé a socia sociáálnlníí
��initele, pinitele, p��sobsobííccíí na osoby v pracovnna osoby v pracovníím m 
prostoruprostoru

PracovnPracovníí prostorprostor
= vlastn= vlastníí pracovipracovišštt��, pomocn, pomocnéé prostory prostory 

(sklady, prostory pro dopravu),   (sklady, prostory pro dopravu),   
hygienickhygienickáá zaza��íízenzeníí



Vlivy pracoviVlivy pracovišštt�� pp��sobsobííccíí na na ��lovlov��ka:ka:
FyzikFyzikáálnlníí faktory:faktory:
a)a) tepelntepeln��--vlhkostnvlhkostníí mikroklima (zmikroklima (záátt�ž�ž teplem, chladem, teplem, chladem, 

vlhkem, prvlhkem, pr��vanem)vanem)
b)b) osvosv��tlentleníí
c)c) hluhlu��nost, vibracenost, vibrace
d)d) neionizujneionizujííccíí zzáá��eneníí (elektromagnetick(elektromagnetickáá pole, lasery)pole, lasery)
e)e) ionizujionizujííccíí zzáá��eneníí
f)f) prapraššnost (nost (��istota pracoviistota pracovišštt��))
g)g) hmotnost phmotnost p��enenášášených bených b��emenemen

ChemickChemickéé faktory:faktory:
a)a) chemickchemickéé lláátkytky
b)b) ododééryry



BiologickBiologickéé faktory:faktory:
a)a) bakteriebakterie
b)b) viryviry
c)c) mikroskopickmikroskopickéé vlvlááknitknitéé houby (plhouby (plíísnsn��, kvasinky), kvasinky)
d)d) roztorozto��ii

PsychologickPsychologickéé vlivy:vlivy:
a)a) monotonnmonotonníí prprááce, smce, sm��novnováá prprááce, noce, no��nníí prpráácece
b)b) prprááce v ce v úúkolu (termkolu (termííny)ny)
c)c) pracovipracovišštt�� bez dennbez denníího svho sv��tlatla
d)d) nejistota zamnejistota zam��stnstnáánníí



Stav naStav naššeho zdraveho zdravíí ovlivovliv��ujeuje

z 60 az 60 ažž 70 % 70 % žživotnivotníí stylstyl
(vý(výžživa, kouiva, kou��eneníí -- koukou��íí vvííce nece nežž 30 % zdravotn30 % zdravotnííkk��

–– 40 % sester!, pohybov40 % sester!, pohybováá aktivita aj.)aktivita aj.)

z 10 az 10 ažž 20 % 20 % žživotnivotníí prostprost��ededíí
(sou(sou��ááststíí je pracovnje pracovníí prostprost��ededíí))

z 10 az 10 ažž 20 % zdravotn20 % zdravotníí ppéé��ee
(preventivn(preventivníí, kurativn, kurativníí))



ZdravZdravíí na pracovina pracoviššti ovlivti ovliv��ujujíí::

VnitVnit��nníí faktory pracovnfaktory pracovníího prostho prost��ededíí
(materi(materiáál, poml, pom��cky, technologie)cky, technologie)
ZvýZvýššenenáá citlivost vcitlivost v����i rizikui riziku
((interindividuinterindividuáálnlníí variabilita)variabilita)
Faktory Faktory žživotnivotníího styluho stylu
Faktory Faktory žživotnivotníího prostho prost��ededíí (doprava, (doprava, 
kvalita ovzdukvalita ovzdušíší, p, p��dy dy ……))
SociSociáálnlníí determinantydeterminanty (nejistoty, (nejistoty, 
nezamnezam��stnanost, rekvalifikace,  bydlenstnanost, rekvalifikace,  bydlení…í…))



PracoviPracovišštt��

trvaltrvaléé –– vyuvyužžíívanvanéé ddééle nele nežž 4 h za sm4 h za sm��nunu

pp��echodnechodnéé –– vyuvyužžíívanvanéé 4 h a m4 h a méénn�� zaza
smsm��nu  (výdej stravy, výdejnu  (výdej stravy, výdej
lléékk�� ze skladu apod.) ze skladu apod.) 



HodnocenHodnoceníí pracovnpracovníího prostho prost��ededíí

ZZáákon kon ��. 258/2000 Sb. o ochran. 258/2000 Sb. o ochran��
veve��ejnejnéého zdravho zdravíí v platnv platnéém znm zn��nníí
(z(záákon kon ��. 471/2005 Sb. = . 471/2005 Sb. = úúplnplnéé znzn��nníí
zzáákona kona ��. 258/2000 Sb.,. 258/2000 Sb.,
novela: znovela: záákon kon ��. 392/2005 Sb.). 392/2005 Sb.)

ZZáákon kon ��. 262/2006 Sb. . 262/2006 Sb. (zzáákonkoníík prk prááce)ce)



VlVláádndníí nana��íízenzeníí ��. 178/2001 Sb.,. 178/2001 Sb.,
kterým se stanovkterým se stanovíí podmpodmíínky ochrany nky ochrany 
zdravzdravíí zamzam��stnancstnanc�� pp��i pri prááci ci ––
v platnv platnéém znm zn��nníí

Novela: VN Novela: VN ��. 523/2002 Sb.,. 523/2002 Sb.,
VN VN ��. 441/2004 Sb. . 441/2004 Sb. 

t.t.��. prob. probííhháá novelizace, pnovelizace, p��edpokledpokláádandanáá platnost novely od platnost novely od 
1.1.2008!!!1.1.2008!!!



VyhlVyhlášáška ka ��. 6/2003 Sb.,. 6/2003 Sb.,

kterou se stanovkterou se stanovíí hygienickhygienickéé limity limity 
chemických, fyzikchemických, fyzikáálnlníích a biologických ch a biologických 
ukazatelukazatel�� pro vnitpro vnit��nníí prostprost��ededíí
pobytových mpobytových míístnoststnostíí nn��kterých stavebkterých staveb

PobytovPobytováá mmíístnost  (definovstnost  (definováána ve vyhlna ve vyhlášášce ce ��. 137/1998 Sb. o . 137/1998 Sb. o 
obecných technických poobecných technických požžadavcadavcíích na výstavbu) je mch na výstavbu) je míístnost nebo stnost nebo 
prostor, kterprostor, kteráá svou polohou, velikostsvou polohou, velikostíí a stavebna stavebníím uspom uspo��ááddáánníím m 
splspl��uje pouje požžadavky k tomu, aby se v nadavky k tomu, aby se v níí zdrzdržžovaly osoby (napovaly osoby (nap��. . 
kancelkanceláá��e, de, díílny, lny, ordinaceordinace, výukov, výukovéé prostory, prostory, pokoje ve pokoje ve 
zdravotnických zazdravotnických za��íízenzeníích, ch, hotelhotelíích, ubytovnch, ubytovnáách, halovch, halovéé prostory prostory 
rr��znznéého ho úú��elu, selu, sáály kin, divadel a kulturnly kin, divadel a kulturníích zach za��íízenzeníí, m, míístnosti ve stnosti ve 
stavbstavbáách pro individuch pro individuáálnlníí
rekreaci apod.).rekreaci apod.).



VN VN ��. 178/2001 Sb.:. 178/2001 Sb.:
ZZáákladnkladníí ustanovenustanoveníí (co stanov(co stanovíí, limity, zp, limity, zp��sob sob 
zjizjišš��ovováánníí a hodnocena hodnoceníí, na co se VN vztahuje, odkaz na , na co se VN vztahuje, odkaz na 
technicktechnickéé normy)normy)
RizikovRizikovéé faktory pracovnfaktory pracovníích podmch podmíínek a minimnek a minimáálnlníí
opatopat��eneníí k ochrank ochran�� zdravzdravíí zamzam��stnancstnanc�� (uspo(uspo��ááddáánníí
pracovipracovišš��, osv, osv��tlentleníí, tepeln, tepelnáá zzáátt�ž�ž, z, záátt�ž�ž chladem, chladem, 
ochrannochrannéé nnáápoje, vpoje, v��trtráánníí, klimatizovan, klimatizovanáá pracovipracovišštt��, , 
fyzickfyzickáá zzáátt�ž�ž a prostorova prostorovéé popožžadavky, manipulace s adavky, manipulace s 
bb��emeny, premeny, prááce ve vnucence ve vnucenéém tempu, monotm tempu, monotóónnnníí a a 
psychickpsychickáá zzáátt�ž�ž, pr, prááce se zobrazovacce se zobrazovacíími jednotkami, mi jednotkami, 
chemickchemickéé faktory a prach, expozice olovu, chemickfaktory a prach, expozice olovu, chemickéé
karcinogeny, karcinogeny, mutagenymutageny, hodnocen, hodnoceníí rizika, expozice rizika, expozice 
azbestu, biologickazbestu, biologickéé ��initele, prinitele, prááce se zvce se zvíí��aty, pouaty, použžíívváánníí
OOPP)OOPP)
HygienickHygienickéé popožžadavky na vybavenadavky na vybaveníí pracovipracovišš��
(z(záásobovsobováánníí vodou, sanitvodou, sanitáárnrníí a pomocna pomocnáá zaza��íízenzeníí))
PP��echodnechodnáá a za záávv��rere��nnáá ustanovenustanoveníí



Seznam pSeznam p��ííloh VN loh VN ��. 178/2001 Sb.. 178/2001 Sb.

1.1. MikroklimatickMikroklimatickéé podmpodmíínkynky
2.2. Limity chemických lLimity chemických láátek v ovzdutek v ovzdušíší
3.3. PP��íípustnpustnéé expoziexpozi��nníí limity pro prachlimity pro prach
4.4. PoPožžadavky na nucenadavky na nucenéé vv��trtráánníí pracovipracovišš�� a prostorova prostorovéé

popožžadavky na klimatizovanadavky na klimatizovanáá pracovipracovišštt��
5.5. PP��íípustnpustnéé hodnoty fyziologických ukazatelhodnoty fyziologických ukazatel�� pracovnpracovníí zzáátt�ž�žee
6.6. ProstorovProstorovéé popožžadavky na pracoviadavky na pracovišštt��
7.7. PoPožžadavky na pracoviadavky na pracovišštt�� se zobrazovacse zobrazovacíí jednotkoujednotkou
8.8. HodnocenHodnoceníí expozice olovu a jeho iontovým slouexpozice olovu a jeho iontovým slou��eninenináám a m a 

pp��ííkladový seznam kladový seznam ��innostinnostíí, p, p��i kterých mi kterých m�ž�že doche docháázet k zet k 
expozici olovuexpozici olovu

9.9. Seznam karcinogenSeznam karcinogen��
10.10. Seznam biologických Seznam biologických ��initelinitel��, jejich klasifikace a souvisej, jejich klasifikace a souvisejííccíí

popožžadavky na pracoviadavky na pracovišštt��
11.11. SanitSanitáárnrníí a pomocna pomocnáá pracovipracovišštt��



NovNovéé pojmy z VN pojmy z VN ��. 178/2001 Sb.:. 178/2001 Sb.:

PELPEL –– je je celosmcelosm��novnov�� ��asovasov�� vváážžený prený pr��mm��r r 
koncentrackoncentracíí plynplyn��, par nebo aerosol, par nebo aerosol�� v pracovnv pracovníím m 
ovzduovzdušíší, jemu, jemužž mohou být podle soumohou být podle sou��asnasnéého stavu ho stavu 
znalostznalostíí vystaveni zamvystaveni zam��stnanci pstnanci p��i osmihodinovi osmihodinovéé
pracovnpracovníí dobdob��, ani, anižž by u nich doby u nich doššlo k polo k pošškozenkozeníí zdravzdravíí, , 
k ohrok ohrožženeníí jejich pracovnjejich pracovníí schopnosti a  výkonnosti.schopnosti a  výkonnosti.
Výkyvy koncentracVýkyvy koncentracíí chemickchemickéé lláátky nad hodnotu tky nad hodnotu 
pp��íípustnpustnéého expoziho expozi��nníího limitu aho limitu ažž do hodnoty nejvydo hodnoty nejvyššíšší
pp��íípustnpustnéé koncentrace muskoncentrace musíí být v prbýt v pr��bb��hu smhu sm��ny ny 
kompenzovkompenzováány jejny jejíím poklesem tak, aby nebyla hodnota m poklesem tak, aby nebyla hodnota 
PEL pPEL p��ekroekro��ena. PEL platena. PEL platíí za pza p��edpokladu, edpokladu, žže e 
zamzam��stnanec je zatstnanec je zat�ž�žovováán pracn pracíí, p, p��i kteri kteréé jeho prjeho pr��mm��rnrnáá
plicnplicníí ventilace nepventilace nep��ekraekra��uje 20 litruje 20 litr�� za minutu a doba za minutu a doba 
výkonu prvýkonu prááce nepce nep��esahuje 8 hodin.esahuje 8 hodin.



NPKNPK--PP

-- je koncentrace lje koncentrace láátek, kterým tek, kterým nesmnesmíí být být 
zamzam��stnanec v stnanec v žžáádndnéém m ��asovasovéém m úúseku seku 
pracovnpracovníí smsm��ny vystaven. S ohledem na ny vystaven. S ohledem na 
momožžnosti chemicknosti chemickéé analýzy lze panalýzy lze p��i hodnoceni hodnoceníí
pracovnpracovníího ovzduho ovzdušíší porovnporovnáávat s nejvyvat s nejvyššíšší
pp��íípustnou koncentracpustnou koncentracíí dandanéé chemickchemickéé lláátky tky 
��asovasov�� vváážžený prený pr��mm��r koncentracr koncentracíí ttééto to 
chemickchemickéé lláátky po dobu nejvýtky po dobu nejvýšše 10 minut.e 10 minut.



ProstorovProstorovéé popožžadavky na padavky na p��irozenirozen�� vv��trantranáá pracovipracovišštt��::

Na jednoho zamNa jednoho zam��stnance nejmstnance nejméénn�� 2 2 mm22 volnvolnéé
podlahovpodlahovéé plochy.plochy.

VzduVzduššný prostor je stanoven takto:ný prostor je stanoven takto:

12 12 mm33 pp��i pri prááci vykonci vykonáávanvanéé vsedvsed��,,
1515 mm33 pp��i pri prááci vykonci vykonáávanvanéé ve stoje,ve stoje,
1818 mm33 pp��i ti t�ž�žkkéé fyzickfyzickéé prprááci ci 

(d(d��ííve: 15 mve: 15 m33 bez ohledu na fyzickou nbez ohledu na fyzickou náároro��nost prnost práácece) ) 



ProstorovProstorovéé popožžadavky na klimatizovanadavky na klimatizovanáá pracovipracovišštt��::

Na jednoho zamNa jednoho zam��stnance nejmstnance nejméénn�� 5 5 mm22 volnvolnéé
podlahovpodlahovéé plochyplochy
(d(d��ííve 12 mve 12 m22 ))

VzduVzduššný prostor je stanoven takto:ný prostor je stanoven takto:
20 20 mm33 pp��i pri prááci vsedci vsed��,,
25 25 mm33 pp��i pri prááci ve stoje,ci ve stoje,
3030 mm33 pp��i ti t�ž�žkkéé fyzickfyzickéé prpráácici
(d(d��ííve 25 mve 25 m33 na osobu bez ohledu na fyzickou zna osobu bez ohledu na fyzickou záátt�ž�ž))



SvSv��tltláá vývýšška trvalka trvaléého pracoviho pracovišštt��::

pp��i ploi plošše do     20 me do     20 m22 nejmnejméénn�� 2,50 m,2,50 m,
do     50 mdo     50 m2   2   nejmnejméénn�� 2,60 m,2,60 m,
do   100 mdo   100 m22 nejmnejméénn�� 2,70 m,2,70 m,
do 2000 mdo 2000 m22 nejmnejméénn�� 3,00 m,3,00 m,

vvííce nece nežž 2000 m2000 m22 nejmnejméénn�� 3,25 m.3,25 m.

SvSv��tltláá vývýšška mka míístnoststnostíí se se ššikmými stropy: ikmými stropy: 
alespoalespo�� nad polovinou podlahovnad polovinou podlahovéé plochy 2,30 mplochy 2,30 m

SvSv��tltláá vývýšška pka p��echodných pracoviechodných pracovišš�� nesmnesmíí být nibýt nižžšíší
nenežž 2,1 m.2,1 m.



Budova a jejBudova a jejíí funkcefunkce

1.1. Ochrana lidOchrana lidíí
2.2. Ochrana výrobnOchrana výrobníích zach za��íízenzeníí
3.3. Ochrana zpracovanOchrana zpracovanéého materiho materiáálu lu 
4.4. Ochrana finOchrana fináálnlníích výrobkch výrobk��
5.5. Ochrana okolOchrana okolíí

��SN 73 5105: Budovy výrobnSN 73 5105: Budovy výrobníí -- prpr��myslovmyslovéé, zem, zem��dd��lsklskéé,,
nevýrobnnevýrobníí a skladova skladovéé. . 

Mohou být: Mohou být: vvííceplodlaceplodlažžnníí, jednopodla, jednopodlažžnníí,,
jednolodnjednolodníí, v, víícelodncelodníí,,
zakrytzakrytéé, polozakryt, polozakrytéé a nezakryta nezakrytéé,,
s trvalou obsluhou, s obs trvalou obsluhou, s ob��asnou obsluhou,  asnou obsluhou,  
bez obsluhy.bez obsluhy.



UmUmíístst��nníí budovy budovy –– vliv na vnitvliv na vnit��nníí prostprost��ededíí

Z hlediska vZ hlediska v��trtráánníí::
hlavnhlavníí (pod(podéélnlnáá) osa budovy kolmo na sm) osa budovy kolmo na sm��r pr p��evlevláádajdajííccíích vch v��trtr��

Z hlediska dennZ hlediska denníího osvho osv��tlentleníí::
zabrzabráánit prnit pr��niku dennniku denníího pho p��íímméého svho sv��tla na pracovitla na pracovišštt�� –– orientace orientace 
stst��eeššnníích oken (svch oken (sv��tltlííkk��) v ose S) v ose S--JJ

Z hlediska tepelnZ hlediska tepelnéé pohody:pohody:
co nejvco nejv��ttšíší plocha budovy k jihu (nezvyplocha budovy k jihu (nezvyššuje se tak nadmuje se tak nadm��rnrn�� vnitvnit��nníí
teplota teplota ososáálláánníímm stst��n), n), 

v lv léétt�� je slunce vysoko, od J jdou sluneje slunce vysoko, od J jdou slune��nníí paprsky pod malým paprsky pod malým úúhlem hlem 
a sta st��ny pny p��íílilišš neohneoh��íívajvajíí (výhoda)(výhoda)

v zimv zim�� je slunce nje slunce níízko, paprsky pod velkým zko, paprsky pod velkým úúhlem dostatehlem dostate��nn�� ohoh��íívajvajíí
stst��ny (výhoda) ny (výhoda) 
NevhodnNevhodnáá orientace budovy: nejvorientace budovy: nejv��ttšíší plochou k Z nebo JZplochou k Z nebo JZ
Praxe: kompromis (tvar pozemku, charakter výroby)Praxe: kompromis (tvar pozemku, charakter výroby)



Kdy se uplatnKdy se uplatníí který typ stavby?který typ stavby?

JednopodlaJednopodlažžnníí -- tt�ž�žkkéé provozyprovozy
výroba potvýroba pot��ebuje velkou plochu a výebuje velkou plochu a výššku: jeku: je��áábovbovéé drdrááhy,hy,

velkvelkéé výrobkyvýrobky
-- lehklehkéé provozyprovozy

výroba potvýroba pot��ebuje rovnomebuje rovnom��rnrnéé denndenníí osvosv��tlentleníí –– textil, obuv, zdravotnictvtextil, obuv, zdravotnictvíí
-- výroba se znavýroba se zna��ným vývinem teplaným vývinem tepla

teplo je odvteplo je odváádd��no svno sv��tltlííky nad zdroji tepla velkou plochou:ky nad zdroji tepla velkou plochou:
slsléévváárny, vrny, váálcovny, kallcovny, kalíírny, sklrny, skláárnyrny

VVíícepodlacepodlažžnníí -- vlastnvlastníí pracovipracovišštt�� kolem obvodových stkolem obvodových st��n,n,
centrcentráálnlníí ��áást: sklady, spoje, dopravast: sklady, spoje, doprava

BezokennBezokenníí -- specifickspecifickéé nnáároky technologie, roky technologie, ��ististéé provozy (operaprovozy (opera��nníí
ssáály aj.)ly aj.)



KonstrukceKonstrukce: : ocelovocelovéé, , žželezobetonovelezobetonovéé, , hrhráázdzd��nnéé zdivo cihelnzdivo cihelnéé, , 
lehklehkéé panely (plynosilikpanely (plynosilikááty), odlehty), odleh��enenéé stavebnstavebníí hmoty (tvhmoty (tváárnice),rnice),
ocelovocelovéé nebo betonovnebo betonovéé panely aj.panely aj.



VVíícepodlacepodlažžnníí objektyobjekty: slune: slune��nníí radiace radiace oknyokny (tepeln(tepelnáá
zzáátt�ž�ž zzáávisvisíí na pomna pom��rnrnéém zasklenm zaskleníí fasfasáády, na orientaci dy, na orientaci 
oken, na oken, na úúhlu dopadu slunehlu dopadu slune��nníího zho záá��eneníí

JednopodlaJednopodlažžnníí objektyobjekty –– tepelntepelnáá zzáátt�ž�ž stst��echou, okny, echou, okny, 
podlahoupodlahou
((ososáálláánníí a tepelna tepelnáá pohoda zpohoda záávisvisíí na pona po��tu, velikosti, tu, velikosti, 
orientaci a storientaci a stíínn��nníí svsv��tltlííkk��))



Jak zabrJak zabráánit nadmnit nadm��rnrnéému zvymu zvyššovováánníí vnitvnit��nníí teplotyteploty

PP��i výstavbi výstavb��: vhodným typem stavby,: vhodným typem stavby,
orientacorientacíí budovy,budovy,
ststíínnííccíími prvky na fasmi prvky na fasáádd��,,
dvojitou fasdvojitou fasáádou ?dou ?

U stojU stojííccíí budovy: clonbudovy: clon��nníím m ((žžaluzie, rolety, zaluzie, rolety, záávv��sy,  zsy,  zááclony)clony)

specispeciáálnlníím zasklenm zaskleníím  m  (sklo, folie (sklo, folie ––
reflexnreflexníí, , determdetermáálnlníí))

chlazenchlazeníí vzduchu, klimatizace vzduchu, klimatizace (p(p��ííp.  p.  

v kombinaci s v kombinaci s pp��edchedch. postupy). postupy)



Jak zabrJak zabráánit nit diskomfortudiskomfortu z tepelných ztrz tepelných ztráátt

VloVložženeníí ��áásti otopnsti otopnéé plochy do parapetuplochy do parapetu
PP��etlakový systetlakový systéém m teplovzduteplovzduššnnééhoho vv��trtráánníí
TeplovzduTeplovzduššnnéé vv��trtráánníí (vy(vyúústky) smstky) sm��rovanrovanéé
tak, aby byly ohtak, aby byly oh��íívváány venkovnny venkovníí stst��nyny
ZZáábrana vnikbrana vnikáánníí venkovnvenkovníího vzduchu ho vzduchu 
(vzduchovými clonami, zdvojen(vzduchovými clonami, zdvojeníím dvem dve��íí a a 
vrat, zvrat, záávv��tt��íím se vstupem kolmo k ose dvem se vstupem kolmo k ose dve��íí))
Výstavba budov bez oken a svVýstavba budov bez oken a sv��tltlííkk��



StStíínnííccíí sousou��initel initel 
(sou(sou��initel propustnosti sluneinitel propustnosti slune��nníího sho sáálláánníí))

= pom= pom��r r ��áásti slunesti slune��nníí radiace prochradiace procháázejzejííccíí oknem uroknem ur��ititéého provedenho provedeníí
k radiaci propuk radiaci propušštt��nnéé jednoduchým standardnjednoduchým standardníím oknemm oknem

tabulovtabulovéé sklo jednoduchsklo jednoduché…………………………é………………………….1,0.1,0
-- „„ -- dvojitdvojitéé zasklenzasklení…………………………í…………………………..0,9..0,9

DetermDetermáálnlníí sklo sklo DetermalDetermal ��iriré……………………é……………………..0,77..0,77
-- „„ -- koukou��ovové………………………é……………………….0,6  .0,6  

ReflexnReflexníí sklo SU Teplice sklo SU Teplice „„KPKP“……………………“……………………..0,72..0,72
-- „„ -- „„ABAB“………………………“………………………0,750,75

-- „„ -- „„SS“………………………“………………………..0,78..0,78
DvojitDvojitéé zasklenzaskleníí ––
vnvn��jjšíší reflexnreflexníí z oxidu kovu, vnitz oxidu kovu, vnit��nníí tabulovtabulové…é…..0,5..0,5
VnVn��jjšíší reflexnreflexníí z uz uššlechtillechtiléého kovu (zlato),ho kovu (zlato),
VnitVnit��nníí tabulovtabulové………………………………………é………………………………………0,40,4

ŽŽaluzie venkovnaluzie venkovní……………………………………í……………………………………..0,1 ..0,1 –– 0,150,15
ŽŽaluzie mezi sklyaluzie mezi skly…………………………………………………………………………..0,5..0,5
ŽŽaluzie vnitaluzie vnit��nní…………………………………………í…………………………………………0,70,7



TepelnTepelnáá pohoda (tepelný komfort)pohoda (tepelný komfort)
je výsledkemje výsledkem::

1. �innosti �lov�ka (produkce metabolického tepla
2. prost�edí (teploty vzduchu, teploty okolních 

ploch, proud�ní a vlhkosti vzduchu)
3. od�vu (tepelného odporu, provzdušnosti, 

hmotnosti, absorbce slune�ní radiace)

Tepelný komfort nastává, jestliže se v klidu 
viditeln� nepotíme (probíhá pouze 
perspiratio insensibilis)



SubjektivnSubjektivníí hodnocenhodnoceníí tepelntepelnéé pohody pohody 
(p(p��vodnvodn�� podle ASHRAE)podle ASHRAE)

Dnes podle Dnes podle ��SN ISO 10550 Ergonomie tepelnSN ISO 10550 Ergonomie tepelnéého ho 
prostprost��ededíí –– StanovenStanoveníí vlivvliv�� tepelntepelnéého prostho prost��ededíí
poupoužžititíím subjektivnm subjektivn�� urur��ených stupnicených stupnic

3: horko3: horko
2: teplo2: teplo
1: m1: míírnrn�� teplo                        teplo                        \\
0: neutr0: neutráálnln�� …………50%           50%           �������� ��������������������������������

--1: m1: míírnrn�� chladno                   chladno                   //
--2: chladno2: chladno
--3: zima3: zima
HodnotHodnotíí se po 3 h pobytu ve vnitse po 3 h pobytu ve vnit��nníím prostm prost��ededíí



PoPožžadavky na nucenadavky na nucenéé vv��trtráánníí pracovipracovišš��

MinimMinimáálnlníí mnomnožžstvstvíí venkovnvenkovníího vzduchu ho vzduchu 
pp��iviváádd��nnéého na pracoviho na pracovišštt�� musmusíí být:být:
5050 mm33/h na osobu p/h na osobu p��i pri prááci pci p��eveváážžnn�� vsedvsed��,,
7070 mm33/h na osobu p/h na osobu p��i pri prááci pci p��eveváážžnn�� ve stojive stoji

a v cha v ch��zi,zi,
9090 mm33/h na osobu p/h na osobu p��i ti t�ž�žkkéé fyzickfyzickéé prprááci.ci.

PP��i poui použžititíí teplovzduteplovzduššnnééhoho vv��trtráánníí a klimatizace nesma klimatizace nesmíí
podpodííl venkovnl venkovníího vzduchu klesnout pod 15 % ho vzduchu klesnout pod 15 % 
celkovcelkovéého mnoho množžstvstvíí vzduchu.vzduchu.



��istota ovzduistota ovzdušíší na pracovina pracovišštiti

1500 1500 -- 30003000CviCvi��eneníí nebo pohybovnebo pohybovéé hryhry

10001000ChCh��ze po schodechze po schodech

750750RychlRychláá chch��ze  ze  -- 6 km/h 6 km/h 

500500PomalPomaláá chch��ze ze -- 3,5 km/h3,5 km/h

250250UsednutUsednutíí na na žžidli nebo podobnidli nebo podobnáá
��innostinnost

100100Pohyby rukou, hlavou, tPohyby rukou, hlavou, t��lem lem 
vstoje nebo vsedvstoje nebo vsed��

5050LehkLehkéé pohyby rukou vsedpohyby rukou vsed��
nebo vstojenebo vstoje

1010Naprostý klidNaprostý klid

PoPo��et mikroorganismet mikroorganism��
uvolnuvoln��ných za 1 minutuných za 1 minutu

��innostinnost



��istota ovzduistota ovzdušíší na pracovina pracovišštiti

100 000100 000PomalPomaláá chch��ze ze –– 3,5 km/h3,5 km/h

5 000 5 000 000000PovstPovstáánníí s plným pohybem ts plným pohybem t��lala

2 000 2 000 000000SezenSezeníí s ms míírným pohybem trným pohybem t��la a la a 
konkon��etinetin

1 000 1 000 000000SezenSezeníí s pomalým pohybem s pomalým pohybem 
hlavy nebo rukyhlavy nebo ruky

500 000500 000SezenSezeníí bez pohybubez pohybu

100 000100 000StStáánníí bez pohybu bez pohybu 

PoPo��et et ��áástic stic respirabilnrespirabilnííhoho
prachu uvolnprachu uvoln��ných za 1 minutuných za 1 minutu

��innostinnost



OsvOsv��tlentleníí na pracovina pracovišštiti

UmUm��lléé osvosv��tlentleníí
��SN 36 0450 UmSN 36 0450 Um��lléé osvosv��tlentleníí vnitvnit��nníích prostorch prostor��
��SN 36 0451 UmSN 36 0451 Um��lléé osvosv��tlentleníí prpr��myslových prostormyslových prostor��
��SN 36 0011SN 36 0011--3 M3 M����eneníí osvosv��tlentleníí vnitvnit��nníích prostorch prostor��, , ��áást 3: st 3: 

MM����eneníí umum��lléého osvho osv��tlentleníí

PP��irozenirozenéé osvosv��tlentleníí
��SN 73 0580SN 73 0580--1 Denn1 Denníí osvosv��tlentleníí budov budov -- ��áást 1: Zst 1: Záákladnkladníí

popožžadavkyadavky
��SN 73 0580SN 73 0580--4 Denn4 Denníí osvosv��tlentleníí budov budov -- ��áást 4: Dennst 4: Denníí

osvosv��tlentleníí prpr��myslových budovmyslových budov
��SN 36 0010 MSN 36 0010 M����eneníí svsv��tlatla



OsvOsv��tlentleníí na pracovina pracovišštiti

SdruSdružženenéé osvosv��tlentleníí = um= um��lléé + denn+ denníí
��SN 36 0020SN 36 0020--1 Sdru1 Sdružženenéé osvosv��tlentleníí –– ��áást 1: Zst 1: Záákladnkladníí

popožžadavkyadavky
��SN EN 12 464SN EN 12 464--1 Osv1 Osv��tlentleníí pracovnpracovníích prostorch prostor�� –– ��áást 1: st 1: 

VnitVnit��nníí pracovnpracovníí prostoryprostory

PrimPrimáárnrníí osvosv��tlentleníí –– pp��íímomo
SekundSekundáárnrníí osvosv��tlentleníí –– pp��es jiný prostores jiný prostor
KombinovanKombinovanéé osvosv��tlentleníí -- bobo��nníí (okny) + horn(okny) + horníí (sv(sv��tltlííky)ky)



PodmPodmíínky svnky sv��telntelnéé pohody na pracovipohody na pracovišštiti
(po(požžadavky)adavky)

1. Denn1. Denníí osvosv��tlentleníí -- rovnomrovnom��rnost,rnost,
-- sprspráávný smvný sm��r, obvykle zlevar, obvykle zleva
-- zzáábrana oslbrana osl��ovováánníí sluncem,sluncem,
-- úúdrdržžba, oba, o��ista oken a svista oken a sv��tltlííkk��..

2. Um2. Um��lléé osvosv��tlentleníí -- rovnomrovnom��rnost (rozmrnost (rozmíístst��nníí svsvíítidel,tidel,
vliv na rozlovliv na rozložženeníí svsv��telntelnéého toku)ho toku)

-- konstrukce svkonstrukce svíítidla (osltidla (osl��ovováánníí, odrazy) , odrazy) 
-- lesklleskléé povrchy, barvy (kontrasty, jasy),povrchy, barvy (kontrasty, jasy),
-- pravidelnpravidelnáá úúdrdržžba.ba.



OsvOsv��tlentleníí na pracovina pracoviššti ti –– vhodnvhodnéé zdrojezdroje

a) Teplotna) Teplotníí -- žžáárovky klasickrovky klasickéé
NejlepNejlepšíší s dvojits dvojit�� vinutým vlvinutým vlááknem, plnknem, pln��nnéé kryptonem, pokud jsou kryptonem, pokud jsou 

ve smve sm��ru pohledu, matnru pohledu, matnéé..
Výhoda: Výhoda: šširokirokéé barevnbarevnéé spektrum Nevýhoda: Nspektrum Nevýhoda: Níízký výkonzký výkon

b) Výbojovb) Výbojovéé -- zzáá��ivkyivky
DoporuDoporu��ujujíí se se tt��ííppáásmovsmovéé, s vysokou , s vysokou ��istotou svistotou sv��tla a velmi tla a velmi 

dobrým barevným poddobrým barevným podáánníím, m, eventevent. kompaktn. kompaktníí..

-- výbojkyvýbojky
SmSm��sovsovéé, rtu, rtu��ovovéé, , halogenidovhalogenidovéé, sod, sodííkovkovéé vysokotlakvysokotlakéé, , 

nníízkotlakzkotlakéé. Vývoj: plazmov. Vývoj: plazmovéé, xenonov, xenonovéé..
Výhoda: vysoký výkon  Nevýhoda: rVýhoda: vysoký výkon  Nevýhoda: r��znznáá barva svbarva sv��tlatla



AkustickAkustickéé podmpodmíínky pracovnnky pracovníího prostho prost��ededíí

MM����eneníí: : 1.1. HlukovHlukovéé emiseemise = akustický výkon zdroje hluku= akustický výkon zdroje hluku
(nap(nap��. posuzov. posuzováánníí stroje)stroje)

2.2. SpeciSpeciáálnlníí mm����eneníí –– neprnepr��zvuzvu��nost materinost materiááll��,,
hlukovhlukováá pohltivost stpohltivost st��nn

3.3. HlukovHlukovéé imiseimise = expozice zam= expozice zam��stnancestnance
a) ma) m����eneníí na pracovnna pracovníím mm míístst��
b) mb) m����eneníí v pracovnv pracovníím prostorum prostoru
c) mc) m����eneníí hlukovhlukovéé zzáátt�ž�že e ��lovlov��ka  ka  

(hluk ust(hluk ustáálený, promlený, prom��nný, nný, impulznimpulzníí, ultrazvuk, infrazvuk), ultrazvuk, infrazvuk)



Hluk Hluk –– na pracovina pracoviššti si vti si všíšímmááme:me:

-- Jsou pouJsou použžíívváány sprny spráávnvnéé výrobnvýrobníí postupy?postupy?
-- JakJakéé jsou na pracovijsou na pracoviššti zdroje hluku? ti zdroje hluku? 
-- Jaký je charakter hluku a jakJaký je charakter hluku a jakéé jsou jeho pjsou jeho p��íípustnpustnéé expoziexpozi��nníí

limity? Jsou k dispozici výsledky mlimity? Jsou k dispozici výsledky m����eneníí??
-- JakJakáá byla pbyla p��ijata opatijata opat��eneníí k omezenk omezeníí úúrovnrovn��, m, mííry a doby ry a doby 

expozice hluku? expozice hluku? 
-- Jsou sprJsou spráávnvn�� zvoleny a pouzvoleny a použžíívváány OOPP?ny OOPP?
-- Jsou znJsou znáámy pracovnmy pracovníí postupy, kterpostupy, kteréé by expozici hluku by expozici hluku 

zmzmíírnily?rnily?
-- Jsou zamJsou zam��stnanci pod dohledem lstnanci pod dohledem léékaka��e?  Zjistil by sluchove?  Zjistil by sluchovéé

ztrztrááty?ty?
-- VV��ddíí zamzam��stnanci o zstnanci o záávodnvodníí preventivnpreventivníí ppéé��i? Chodi? Chodíí na na 

prohlprohlíídky?dky?



Legislativa Legislativa –– hluk a vibracehluk a vibrace

NaNa��íízenzeníí vlvláády dy ��. 148/2006 Sb. o ochran. 148/2006 Sb. o ochran�� zdravzdravíí
pp��ed neped nep��ííznivými znivými úú��inky hluku a vibracinky hluku a vibracíí
stanovstanovíí „„pp��íípustný expozipustný expozi��nníí limitlimit““ ustustáálenlenéého  a ho  a 
promprom��nnnnéého hlukuho hluku pro prpro prááci (dci (dáán ekvivalentnn ekvivalentníí hladinou hladinou 
akustickakustickéého tlaku A)ho tlaku A)…………………………………………………………………….85 dB,.85 dB,
dudušševnevníí prprááce nce náároro��nnáá na pozornost  na pozornost  ……………………..……50 dB,50 dB,
dudušševnevníí prprááce rutinnce rutinníí povahypovahy……………………………………………….60 dB,.60 dB,
stavby pro výrobu a skladovstavby pro výrobu a skladováánní……………………í…………………….70 dB,.70 dB,
impulsnimpulsníího hlukuho hluku…………………………………………………………………………..85 dB,..85 dB,
vysokofrekvenvysokofrekven��nníího hlukuho hluku……………………………………………………..75 dB,..75 dB,
ultrazvukuultrazvuku……………………………………………………………………………………...105 dB....105 dB.



HlukovHlukováá pohoda je dpohoda je dáána a) citlivostna a) citlivostíí populacepopulace
b) citlivostb) citlivostíí jedincejedince
c) mc) míírou rou šškodlivosti hlukukodlivosti hluku

ZajZajíímavosti z literatury:mavosti z literatury:
1.1. MuMužži jsou ni jsou nááchylnchyln��jjšíší k pok pošškozenkozeníí sluchusluchu
2.2. NejcitlivNejcitliv��jjšíší jsou maljsou maléé dd��titi
3.3. MladistvMladistvíí jsou odolnjsou odolníí (psychika (psychika –– motivace)motivace)
4.4. StaSta��íí netolerantnnetolerantníí, po, pošškozenkozeníí sluchu vsluchu vííce vce v��kemkem
5.5. TT��lesnlesnáá hmotnost hmotnost –– nepnep��ííznivý vliv na rozvoj poruchy sluchuznivý vliv na rozvoj poruchy sluchu
6.6. VyVyššíšší citlivost u sevecitlivost u seve��anan�� nenežž u jiu jižžanan�� ((ŠŠvvéédovdovéé –– ItalovItalovéé))
7.7. VyVyššíšší pp��ííjmy = vyjmy = vyššíšší nnáárokyroky
8.8. AktuAktuáálnlníí zdravotnzdravotníí stav (spec. a nespec. poruchy sluchu)stav (spec. a nespec. poruchy sluchu)
9.9. Barva oBarva o��íí: nedostatek melaninu : nedostatek melaninu ––modroocmodroocíí = citliv= citliv��jjšíší
10.10. Motivace: neznMotivace: neznáámý hluk vmý hluk vííce ruce rušíší
11.11. KouKou��eneníí popošškozuje kozuje CortihoCortiho orgorgáán = horn = horšíší nnáálezy u kulezy u ku��áákk��
12.12. Kombinace rizik a vyKombinace rizik a vy��erperpáánníí organismu zhororganismu zhorššujujíí poruchuporuchu sluchusluchu



NeionizujNeionizujííccíí elektromagnetickelektromagnetickáá polepole

Legislativa: Legislativa: vlvláádndníí nana��íízenzeníí ��. 480/2000 Sb. 480/2000 Sb..
t.t.��. novelizov. novelizovááno, platnost novely se pno, platnost novely se p��edpokledpoklááddáá v r. 2008v r. 2008

(lasery, (lasery, 
magnetickmagnetickáá rezonance,rezonance,
mobilnmobilníí telefony telefony 
a jina jinéé telekomunikatelekomunika��nníí zaza��íízenzení…í…))



Vliv technických zaVliv technických za��íízenzeníí a na náástrojstroj�� na na 
pracovnpracovníí prostprost��ededíí

1.1. Stroje, nStroje, náástroje  a zastroje  a za��íízenzeníí (star(staréé, nov, novéé, , 
rizika?)rizika?)

2. Technologick2. Technologickéé pochody (hlupochody (hlu��nnéé, p, pááchnoucchnoucíí, , 
toxicktoxickéé plyny, infekce, vplyny, infekce, v��trtráánníí, klimatizace?), klimatizace?)

3. Doprava materi3. Doprava materiáálu (sypklu (sypkéé materimateriáály, ly, 
hmotnost hmotnost –– zpzp��sob manipulace, prach?)sob manipulace, prach?)



S ohledem na zdravS ohledem na zdravíí zamzam��stnancstnanc��
a lida lidíí v okolv okolíí je nezbytnje nezbytnéé realizovat:realizovat:

a)a) preventivnpreventivníí opatopat��eneníí::
��istota, dodristota, dodržžovováánníí zzáákladnkladníích hygienických zch hygienických záásadsad
(br(bráánit nit šíší��eneníí infekce, nekinfekce, nek��íížžit it ��ististéé a nea ne��ististéé provozy)provozy)

b) nb) nááslednslednáá opatopat��eneníí::
zachycovat vzniklzachycovat vznikléé šškodliviny u zdroje, vhodnkodliviny u zdroje, vhodnéé vv��trtráánníí
(m(míístnstníí odsodsáávváánníí, podtlakov, podtlakovéé vv��trtráánníí))

c) nouzovc) nouzováá opatopat��eneníí::
hledat vhodný zphledat vhodný zp��sob vypousob vypoušštt��nníí emisemisíí (zaji(zajišštt��nníí
rozptylu), spalovrozptylu), spalováánníí a ukla uklááddáánníí odpaduodpadu

d) organizad) organiza��nníí opatopat��eneníí::
hledat bezodpadovhledat bezodpadovéé technologie (uzavtechnologie (uzav��enenéé výrobnvýrobníí
okruhy),  vyuokruhy),  využžíívat vat šškodliviny kodliviny 



PosouzenPosouzeníí pracovipracovišštt�� jako celkujako celku

PoPožžadavky investora a poadavky investora a požžadavky pracovnadavky pracovníího lho léékaka��stvstvíí
-- vvžždy kompromis!                                     dy kompromis!                                     

Zdroje hluku a zneZdroje hluku a zne��iišštt��nníí vvžždy na Zdy na ZÁÁVV��TRNTRNÉÉ stranstran��!!
Budovy nemajBudovy nemajíí vytvvytváá��et uzavet uzav��enenéé dvory dvory –– vv��trtráánníí
(nejkrat(nejkratšíší strana dvora = dvojnstrana dvora = dvojnáásobek výsobek výššky nejvyky nejvyššíšší
budovy)budovy)
MinimMinimáálnlníí vzdvzdáálenost budov od sebe: 12 m (rulenost budov od sebe: 12 m (ruššivivéé objekty objekty 
aažž 15 m)15 m)
UzavUzav��enenéé dvory nesmdvory nesm��jjíí být zastavovbýt zastavováány.ny.



OptimOptimáálnlníí uspouspo��ááddáánníí pracovnpracovníích pochodch pochod��

K lokK lokáálnlníímu omezenmu omezeníí pp��sobensobeníí specifických specifických šškodlivin se kodlivin se 
stanovstanovíí ppáásma:sma:

1.1. AdministrativnAdministrativníí a socia sociáálnlníí
2.2. PPáásmo hlavnsmo hlavníí výroby (ve zdravotnictvvýroby (ve zdravotnictvíí napnap��. objekt . objekt 

klinických pracoviklinických pracovišš��))
3.3. PomocnPomocnéé výroby, pomocnvýroby, pomocnéé provozy (kuchynprovozy (kuchyn��, , 

prpráádelna aj.)delna aj.)
4.4. Doprava a garDoprava a garáážžee
5.5. SkladovSkladovéé hospodhospodáá��stvstvíí, expedice, expedice
6.6. PPáásmo energeticksmo energetickéé (palivo, výroba tepla a energie)(palivo, výroba tepla a energie)



W. W. ChurchillChurchill::

��ee��nníík by mk by m��l vyl vy��erpat terpat tééma,ma,
ne posluchane poslucha��e.e.
To prvnTo prvníí se podase poda��íí zz��íídka,dka,
to druhto druhéé ttéémm���� vvžždy.dy.

DD��kuji za pozornost!kuji za pozornost!


