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Bun né tkán a orgánové reakce
v t le mohou být zkoumány, ale
základní p í iny poruch zdraví a
pohody musí být hledány mimo
organismus. Rozbor zevního
prost edí musí být nakonec klí em
ke znalostem p vodu nemocí.
W.H.Perins: Cause and Prevention of
Disease, 1938, Philadelphia, USA

Pracovní prost edí
= fyzikální, chemické, biologické a sociální
initele, p sobící na osoby v pracovním
prostoru

Pracovní prostor
= vlastní pracovišt , pomocné prostory
(sklady, prostory pro dopravu),
hygienická za ízení

Vlivy pracovišt p sobící na lov ka:
Fyzikální faktory:
a) tepeln -vlhkostní mikroklima (zát ž teplem, chladem,
vlhkem, pr vanem)
b) osv tlení
c) hlu nost, vibrace
d) neionizující zá ení (elektromagnetická pole, lasery)
e) ionizující zá ení
f) prašnost ( istota pracovišt )
g) hmotnost p enášených b emen
Chemické faktory:
a) chemické látky
b) odéry

Biologické faktory:
a) bakterie
b) viry
c) mikroskopické vláknité houby (plísn , kvasinky)
d) rozto i
Psychologické vlivy:
a) monotonní práce, sm nová práce, no ní práce
b) práce v úkolu (termíny)
c) pracovišt bez denního sv tla
d) nejistota zam stnání

Stav našeho zdraví ovliv uje
z 60 až 70 % životní styl
(výživa, kou ení - kou í více než 30 % zdravotník
– 40 % sester!, pohybová aktivita aj.)
z 10 až 20 % životní prost edí
(sou ástí je pracovní prost edí)
z 10 až 20 % zdravotní pé e
(preventivní, kurativní)

Zdraví na pracovišti ovliv ují:
Vnit ní faktory pracovního prost edí
(materiál, pom cky, technologie)
Zvýšená citlivost v i riziku
(interindividuální variabilita)
Faktory životního stylu
Faktory životního prost edí (doprava,
kvalita ovzduší, p dy …)
Sociální determinanty (nejistoty,
nezam stnanost, rekvalifikace, bydlení…)

Pracovišt
trvalé – využívané déle než 4 h za sm nu
p echodné – využívané 4 h a mén za
sm nu (výdej stravy, výdej
lék ze skladu apod.)

Hodnocení pracovního prost edí
Zákon . 258/2000 Sb. o ochran
ve ejného zdraví v platném zn ní
(zákon . 471/2005 Sb. = úplné zn ní
zákona . 258/2000 Sb.,
novela: zákon . 392/2005 Sb.)
Zákon . 262/2006 Sb. (zákoník práce)

Vládní na ízení . 178/2001 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zam stnanc p i práci –
v platném zn ní
Novela: VN . 523/2002 Sb.,
VN . 441/2004 Sb.
t. . probíhá novelizace, p edpokládaná platnost novely od
1.1.2008!!!

Vyhláška . 6/2003 Sb.,
kterou se stanoví hygienické limity
chemických, fyzikálních a biologických
ukazatel pro vnit ní prost edí
pobytových místností n kterých staveb
Pobytová místnost (definována ve vyhlášce . 137/1998 Sb. o
obecných technických požadavcích na výstavbu) je místnost nebo
prostor, která svou polohou, velikostí a stavebním uspo ádáním
spl uje požadavky k tomu, aby se v ní zdržovaly osoby (nap .
kancelá e, dílny, ordinace, výukové prostory, pokoje ve
zdravotnických za ízeních, hotelích, ubytovnách, halové prostory
r zného ú elu, sály kin, divadel a kulturních za ízení, místnosti ve
stavbách pro individuální
rekreaci apod.).

VN . 178/2001 Sb.:
Základní ustanovení (co stanoví, limity, zp sob
zjiš ování a hodnocení, na co se VN vztahuje, odkaz na
technické normy)
Rizikové faktory pracovních podmínek a minimální
opat ení k ochran zdraví zam stnanc (uspo ádání
pracoviš , osv tlení, tepelná zát ž, zát ž chladem,
ochranné nápoje, v trání, klimatizovaná pracovišt ,
fyzická zát ž a prostorové požadavky, manipulace s
b emeny, práce ve vnuceném tempu, monotónní a
psychická zát ž, práce se zobrazovacími jednotkami,
chemické faktory a prach, expozice olovu, chemické
karcinogeny, mutageny, hodnocení rizika, expozice
azbestu, biologické initele, práce se zví aty, používání
OOPP)
Hygienické požadavky na vybavení pracoviš
(zásobování vodou, sanitární a pomocná za ízení)
P echodná a záv re ná ustanovení

Seznam p íloh VN . 178/2001 Sb.
1.
2.
3.
4.

Mikroklimatické podmínky
Limity chemických látek v ovzduší
P ípustné expozi ní limity pro prach
Požadavky na nucené v trání pracoviš a prostorové
požadavky na klimatizovaná pracovišt
5.
P ípustné hodnoty fyziologických ukazatel pracovní zát že
6.
Prostorové požadavky na pracovišt
7.
Požadavky na pracovišt se zobrazovací jednotkou
8.
Hodnocení expozice olovu a jeho iontovým slou eninám a
p íkladový seznam inností, p i kterých m že docházet k
expozici olovu
9.
Seznam karcinogen
10. Seznam biologických initel , jejich klasifikace a související
požadavky na pracovišt
11. Sanitární a pomocná pracovišt

Nové pojmy z VN . 178/2001 Sb.:
PEL – je celosm

nov asov vážený pr m r
koncentrací plyn , par nebo aerosol v pracovním
ovzduší, jemuž mohou být podle sou asného stavu
znalostí vystaveni zam stnanci p i osmihodinové
pracovní dob , aniž by u nich došlo k poškození zdraví,
k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti.
Výkyvy koncentrací chemické látky nad hodnotu
p ípustného expozi ního limitu až do hodnoty nejvyšší
p ípustné koncentrace musí být v pr b hu sm ny
kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota
PEL p ekro ena. PEL platí za p edpokladu, že
zam stnanec je zat žován prací, p i které jeho pr m rná
plicní ventilace nep ekra uje 20 litr za minutu a doba
výkonu práce nep esahuje 8 hodin.

NPK-P
- je koncentrace látek, kterým nesmí být
zam stnanec v žádném asovém úseku
pracovní sm ny vystaven. S ohledem na
možnosti chemické analýzy lze p i hodnocení
pracovního ovzduší porovnávat s nejvyšší
p ípustnou koncentrací dané chemické látky
asov vážený pr m r koncentrací této
chemické látky po dobu nejvýše 10 minut.

Prostorové požadavky na p irozen v traná pracovišt :

Na jednoho zam stnance nejmén 2 m2 volné
podlahové plochy.
Vzdušný prostor je stanoven takto:
12 m3 p i práci vykonávané vsed ,
15 m3 p i práci vykonávané ve stoje,
18 m3 p i t žké fyzické práci
(d íve: 15 m3 bez ohledu na fyzickou náro nost práce)

Prostorové požadavky na klimatizovaná pracovišt :

Na jednoho zam stnance nejmén 5 m2 volné
podlahové plochy
(d íve 12 m2 )

Vzdušný prostor je stanoven takto:
20 m3 p i práci vsed ,
25 m3 p i práci ve stoje,
30 m3 p i t žké fyzické práci
(d íve 25 m3 na osobu bez ohledu na fyzickou zát ž)

Sv tlá výška trvalého pracovišt :
p i ploše do 20 m2
do 50 m2
do 100 m2
do 2000 m2
více než 2000 m2

nejmén
nejmén
nejmén
nejmén
nejmén

2,50 m,
2,60 m,
2,70 m,
3,00 m,
3,25 m.

Sv tlá výška místností se šikmými stropy:
alespo nad polovinou podlahové plochy 2,30 m
Sv tlá výška p echodných pracoviš nesmí být nižší
než 2,1 m.

Budova a její funkce
1.
2.
3.
4.
5.

Ochrana lidí
Ochrana výrobních za ízení
Ochrana zpracovaného materiálu
Ochrana finálních výrobk
Ochrana okolí

SN 73 5105: Budovy výrobní - pr myslové, zem d lské,
nevýrobní a skladové.
Mohou být: víceplodlažní, jednopodlažní,
jednolodní, vícelodní,
zakryté, polozakryté a nezakryté,
s trvalou obsluhou, s ob asnou obsluhou,
bez obsluhy.

Umíst ní budovy – vliv na vnit ní prost edí
Z hlediska v trání:

hlavní (podélná) osa budovy kolmo na sm r p evládajících v tr

Z hlediska denního osv tlení:

zabránit pr niku denního p ímého sv tla na pracovišt – orientace
st ešních oken (sv tlík ) v ose S-J

Z hlediska tepelné pohody:

co nejv tší plocha budovy k jihu (nezvyšuje se tak nadm rn vnit ní
teplota osáláním st n),
v lét je slunce vysoko, od J jdou slune ní paprsky pod malým úhlem
a st ny p íliš neoh ívají (výhoda)
v zim je slunce nízko, paprsky pod velkým úhlem dostate n oh ívají
st ny (výhoda)
Nevhodná orientace budovy: nejv tší plochou k Z nebo JZ
Praxe: kompromis (tvar pozemku, charakter výroby)

Kdy se uplatní který typ stavby?
Jednopodlažní - t

žké provozy
výroba pot ebuje velkou plochu a výšku: je ábové dráhy,
velké výrobky
- lehké provozy
výroba pot ebuje rovnom rné denní osv tlení – textil, obuv, zdravotnictví
- výroba se zna ným vývinem tepla
teplo je odvád no sv tlíky nad zdroji tepla velkou plochou:
slévárny, válcovny, kalírny, sklárny

Vícepodlažní - vlastní pracovišt

kolem obvodových st n,
centrální ást: sklady, spoje, doprava

Bezokenní - specifické nároky technologie,
sály aj.)

isté provozy (opera ní

Konstrukce: ocelové, železobetonové, hrázd né zdivo cihelné,
lehké panely (plynosilikáty), odleh ené stavební hmoty (tvárnice),
ocelové nebo betonové panely aj.

Vícepodlažní objekty: slune ní radiace okny (tepelná
zát ž závisí na pom rném zasklení fasády, na orientaci
oken, na úhlu dopadu slune ního zá ení
Jednopodlažní objekty – tepelná zát ž st echou, okny,
podlahou
(osálání a tepelná pohoda závisí na po tu, velikosti,
orientaci a stín ní sv tlík )

Jak zabránit nadm rnému zvyšování vnit ní teploty
P i výstavb : vhodným typem stavby,
orientací budovy,
stínícími prvky na fasád ,
dvojitou fasádou ?
U stojící budovy: clon ním (žaluzie, rolety, záv sy, záclony)
speciálním zasklením (sklo, folie –
reflexní, determální)

chlazení vzduchu, klimatizace (p íp.
v kombinaci s p edch. postupy)

Jak zabránit diskomfortu z tepelných ztrát
Vložení ásti otopné plochy do parapetu
P etlakový systém teplovzdušného v trání
Teplovzdušné v trání (vyústky) sm rované
tak, aby byly oh ívány venkovní st ny
Zábrana vnikání venkovního vzduchu
(vzduchovými clonami, zdvojením dve í a
vrat, záv t ím se vstupem kolmo k ose dve í)
Výstavba budov bez oken a sv tlík

Stínící sou initel
(sou initel propustnosti slune ního sálání)
= pom r ásti slune ní radiace prochá
procházejí
zející oknem ur ité
itého provedení
provedení
k radiaci propuš
propušt né jednoduchým standardní
standardním oknem

tabulové
.1,0
tabulové sklo jednoduché…………………………
jednoduché………………………….1,0
-„dvojité
..0,9
dvojité zasklení…………………………
zasklení…………………………..0,9
Determá
..0,77
Determální
lní sklo Determal iré……………………
iré……………………..0,77
-„kou ové………………………
.0,6
ové……………………….0,6
Reflexní
..0,72
Reflexní sklo SU Teplice „KP“……………………
KP“……………………..0,72
-„„AB“………………………
0,75
AB“………………………0,75
-„„S“………………………..0,78
“………………………..0,78
Dvojité
Dvojité zasklení
zasklení –
vn jší reflexní
..0,5
reflexní z oxidu kovu, vnit ní tabulové…
tabulové…..0,5
Vn jší reflexní
reflexní z uš
ušlechtilé
lechtilého kovu (zlato),
Vnit ní tabulové………………………………………
0,4
tabulové………………………………………0,4
Žaluzie venkovní……………………………………
..0,1 – 0,15
venkovní……………………………………..0,1
Žaluzie mezi skly……………………………………
..0,5
skly……………………………………..0,5
Žaluzie vnit ní…………………………………………0,7
í…………………………………………0,7

Tepelná pohoda (tepelný komfort)
je 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)

Subjektivní hodnocení tepelné pohody
(p vodn podle ASHRAE)
Dnes podle SN ISO 10550 Ergonomie tepelného
prost edí – Stanovení vliv tepelného prost edí
použitím subjektivn ur ených stupnic
3: horko
2: teplo
1: mírn teplo
\
0: neutráln ……50%
-1: mírn chladno
/
-2: chladno
-3: zima
Hodnotí se po 3 h pobytu ve vnit ním prost edí

Požadavky na nucené v trání pracoviš
Minimální množství venkovního vzduchu
p ivád ného na pracovišt musí být:
50 m3/h na osobu p i práci p evážn vsed ,
70 m3/h na osobu p i práci p evážn ve stoji
a v ch zi,
90 m3/h na osobu p i t žké fyzické práci.
P i použití teplovzdušného v trání a klimatizace nesmí
podíl venkovního vzduchu klesnout pod 15 %
celkového množství vzduchu.

istota ovzduší na pracovišti
innost

Po et mikroorganism
uvoln ných za 1 minutu

Naprostý klid

10

Lehké pohyby rukou vsed
nebo vstoje

50

Pohyby rukou, hlavou, t lem
vstoje nebo vsed

100

Usednutí na židli nebo podobná
innost

250

Pomalá ch ze - 3,5 km/h

500

Rychlá ch ze - 6 km/h

750

Ch ze po schodech

1000

Cvi ení nebo pohybové hry

1500 - 3000

istota ovzduší na pracovišti
innost

Po et ástic respirabilního
prachu uvoln ných za 1 minutu

Stání bez pohybu

100 000

Sezení bez pohybu

500 000

Sezení s pomalým pohybem
hlavy nebo ruky

1 000 000

Sezení s mírným pohybem t la a 2 000 000
kon etin
Povstání s plným pohybem t la

5 000 000

Pomalá ch ze – 3,5 km/h

100 000

Osv tlení na pracovišti
Um lé osv tlení
SN 36 0450 Um lé osv tlení vnit ních prostor
SN 36 0451 Um lé osv tlení pr myslových prostor
SN 36 0011-3 M ení osv tlení vnit ních prostor , ást 3:
M ení um lého osv tlení
P irozené osv tlení
SN 73 0580-1 Denní osv tlení budov - ást 1: Základní
požadavky
SN 73 0580-4 Denní osv tlení budov - ást 4: Denní
osv tlení pr myslových budov
SN 36 0010 M ení sv tla

Osv tlení na pracovišti
Sdružené osv tlení = um lé + denní
SN 36 0020-1 Sdružené osv tlení – ást 1: Základní
požadavky
SN EN 12 464-1 Osv tlení pracovních prostor – ást 1:
Vnit ní pracovní prostory
Primární osv tlení – p ímo
Sekundární osv tlení – p es jiný prostor
Kombinované osv tlení - bo ní (okny) + horní (sv tlíky)

Podmínky sv telné pohody na pracovišti
(požadavky)
1. Denní osv tlení - rovnom rnost,
- správný sm r, obvykle zleva
- zábrana osl ování sluncem,
- údržba, o ista oken a sv tlík .
2. Um lé osv tlení - rovnom rnost (rozmíst ní svítidel,
vliv na rozložení sv telného toku)
- konstrukce svítidla (osl ování, odrazy)
- lesklé povrchy, barvy (kontrasty, jasy),
- pravidelná údržba.

Osv tlení na pracovišti – vhodné zdroje
a) Teplotní - žárovky klasické

Nejlepší s dvojit vinutým vláknem, pln né kryptonem, pokud jsou
ve sm ru pohledu, matné.
Výhoda: široké barevné spektrum Nevýhoda: Nízký výkon

b) Výbojové - zá ivky

Doporu ují se t ípásmové, s vysokou istotou sv tla a velmi
dobrým barevným podáním, event. kompaktní.

- výbojky

Sm sové, rtu ové, halogenidové, sodíkové vysokotlaké,
nízkotlaké. Vývoj: plazmové, xenonové.
Výhoda: vysoký výkon Nevýhoda: r zná barva sv tla

Akustické podmínky pracovního prost edí
M ení: 1. Hlukové emise = akustický výkon zdroje hluku
(nap . posuzování stroje)
2. Speciální m ení – nepr zvu nost materiál ,
hluková pohltivost st n
3. Hlukové imise = expozice zam stnance
a) m ení na pracovním míst
b) m ení v pracovním prostoru
c) m ení hlukové zát že lov ka
(hluk ustálený, prom nný, impulzní, ultrazvuk, infrazvuk)

Hluk – na pracovišti si všímáme:
- Jsou používány správné výrobní postupy?
- Jaké jsou na pracovišti zdroje hluku?
- Jaký je charakter hluku a jaké jsou jeho p ípustné expozi ní
limity? Jsou k dispozici výsledky m ení?
- Jaká byla p ijata opat ení k omezení úrovn , míry a doby
expozice hluku?
- Jsou správn zvoleny a používány OOPP?
- Jsou známy pracovní postupy, které by expozici hluku
zmírnily?
- Jsou zam stnanci pod dohledem léka e? Zjistil by sluchové
ztráty?
- V dí zam stnanci o závodní preventivní pé i? Chodí na
prohlídky?

Legislativa – hluk a vibrace
Na ízení vlády . 148/2006 Sb. o ochran zdraví
p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací
stanoví „p ípustný expozi ní limit“ ustáleného a
prom nného hluku pro práci (dán ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A)………………………………….85 dB,
duševní práce náro ná na pozornost ………….…50 dB,
duševní práce rutinní povahy……………………….60 dB,
stavby pro výrobu a skladování…………………….70 dB,
impulsního hluku……………………………………..85 dB,
vysokofrekven ního hluku…………………………..75 dB,
ultrazvuku…………………………………………...105 dB.

Hluková pohoda je dána a) citlivostí populace
b) citlivostí jedince
c) mírou škodlivosti hluku
Zajímavosti z literatury:
1.
Muži jsou náchyln jší k poškození sluchu
2.
Nejcitliv jší jsou malé d ti
3.
Mladiství jsou odolní (psychika – motivace)
4.
Sta í netolerantní, poškození sluchu více v kem
5.
T lesná hmotnost – nep íznivý vliv na rozvoj poruchy sluchu
6.
Vyšší citlivost u seve an než u jižan (Švédové – Italové)
7.
Vyšší p íjmy = vyšší nároky
8.
Aktuální zdravotní stav (spec. a nespec. poruchy sluchu)
9.
Barva o í: nedostatek melaninu –modroocí = citliv jší
10. Motivace: neznámý hluk více ruší
11. Kou ení poškozuje Cortiho orgán = horší nálezy u ku ák
12. Kombinace rizik a vy erpání organismu zhoršují poruchu sluchu

Neionizující elektromagnetická pole
Legislativa: vládní na ízení . 480/2000 Sb.
t. . novelizováno, platnost novely se p edpokládá v r. 2008

(lasery,
magnetická rezonance,
mobilní telefony
a jiné telekomunika ní za ízení…)

Vliv technických za ízení a nástroj na
pracovní prost edí
1. Stroje, nástroje a za ízení (staré, nové,
rizika?)
2. Technologické pochody (hlu né, páchnoucí,
toxické plyny, infekce, v trání, klimatizace?)
3. Doprava materiálu (sypké materiály,
hmotnost – zp sob manipulace, prach?)

S ohledem na zdraví zam stnanc
a lidí v okolí je nezbytné realizovat:
a) preventivní opat ení:
istota, dodržování základních hygienických zásad
(bránit ší ení infekce, nek ížit isté a ne isté provozy)
b) následná opat ení:
zachycovat vzniklé škodliviny u zdroje, vhodné v trání
(místní odsávání, podtlakové v trání)
c) nouzová opat ení:
hledat vhodný zp sob vypoušt ní emisí (zajišt ní
rozptylu), spalování a ukládání odpadu
d) organiza ní opat ení:
hledat bezodpadové technologie (uzav ené výrobní
okruhy), využívat škodliviny

Posouzení pracovišt jako celku
Požadavky investora a požadavky pracovního léka ství
- vždy kompromis!
Zdroje hluku a zne išt ní vždy na ZÁV TRNÉ stran !
Budovy nemají vytvá et uzav ené dvory – v trání
(nejkratší strana dvora = dvojnásobek výšky nejvyšší
budovy)
Minimální vzdálenost budov od sebe: 12 m (rušivé objekty
až 15 m)
Uzav ené dvory nesm jí být zastavovány.

Optimální uspo ádání pracovních pochod
K lokálnímu omezení p sobení specifických škodlivin se
stanoví pásma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administrativní a sociální
Pásmo hlavní výroby (ve zdravotnictví nap . objekt
klinických pracoviš )
Pomocné výroby, pomocné provozy (kuchyn ,
prádelna aj.)
Doprava a garáže
Skladové hospodá ství, expedice
Pásmo energetické (palivo, výroba tepla a energie)

W. Churchill:
e ník by m l vy erpat téma,
ne poslucha e.
To první se poda í z ídka,
to druhé tém vždy.

D kuji za pozornost!

