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Abstrakt 

Průběh počasí hlavně v posledních letech dokládá, že změna klimatu je reálný jev a s jejími 

dopady musíme počítat. Již klasickým dokladem je statisticky prokazatelný růst teploty 

vzduchu, která významně ovlivňuje veškeré prostředí, tedy i pracovní v celém jeho rozsahu. 

Pro vyhodnocení vlivu teploty a vlhkosti vzduchu v pracovním prostředí na zaměstnance je 

nutné zajistit její kvalitní měření. Nelze uplatnit metody a pravidla pro měření na 

klimatologických stanicích, ale vystihnout reprezentativně teplotní podmínky daného 

prostředí. Na příkladu dvou provozů jsou uváděny podmínky, které je nutné při měření 

dodržovat. Souběžně je zajištěno měření teploty na volném prostranství, aby bylo možné 

zevšeobecnit dosažené výsledky. Měření na všech stanovištích je ve shodě s měřeními na 

klimatologických stanicích, tedy v desetiminutovém intervalu. Získaná data budou využita 

k výpočtům teplotně-vlhkostním indexům. 

Klíčová slova: změna podnebí, kryptoklima, pracovní prostředí, meteorologické měření, 

teplotně-vlhkostní indexy 

 

Abstract 

The weather in recent years has shown that climate change is a real phenomenon and its 

effects must be taken into account.  Already a classic document is statistically demonstrable 

increase in air temperature, which significantly affects all environments, including working in 

its entirety. To evaluate the effect of temperature and humidity in the working environment on 

employees it is necessary to ensure its quality measurement. It is not possible to apply 

methods and rules for measurements at climatological stations, but to represent the 

temperature conditions of the given environment. The example of two operations shows the 

conditions to be observed during the measurement. At the same time, the measurement of the 

temperature in the open air is provided in order to generalize the achieved results. 



Measurements at all sites are in agreement with measurements at climatological stations, ie in 

ten-minute intervals. The obtained data will be used for calculations of temperature-humidity 

indices. 

Key words: climate change, cryptoclimate, working environment, meteorological 

measurement, temperature-humidity indices 

 

Úvod 

Změna klimatu, a hlavně rostoucí teploty vzduchu, jsou v posledních letech předmětem zájmu 

nejen vědců, ale i široké veřejnosti. Ovšem hodnocení výskyty extrémů jednotlivých 

meteorologických prvků by mělo být vždy na základě znalostí našeho podnebí. Toto je 

limitováno naší zeměpisnou polohou, jsme součástí mírného klimatického pásu, ovšem v 

oblasti přechodného klimatu středoevropského (Kolektiv autorů, 1958). Významnou roli 

sehrávají cirkulační a geografické poměry. Po převážnou část roku u nás převládá vzduch 

mírného pásma, ale na našem území se projevuje v krátkých obdobích i vzduch tropický, ale 

také vzduch arktický. Z geografických podmínek mají vliv naše hory, které vytvářejí tzv. 

klimatické přehrady, kdy zčásti zabraňují vpádům studeného vzduchu od severu více 

v Čechách, ale vzhledem k západnímu proudění vyvolávají dešťový stín. Významnou roli pro 

naše počasí má cyklonální činnost, která ovlivňuje přechody atmosférických front přes naše 

území, a tím výskyt srážek (Tolasz et al., 2007). 

S ohledem na zaměření našeho článku je nutné uvést základní informace k teplotě vzduchu. 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v období 1961 až 2010 od 0 °C (vrcholové 

polohy) až po více jak 10 °C v centrální části Prahy, jinak je nejteplejší jižní Morava 

s hodnotou k 10 °C. Nejvyšší maximum teploty vzduchu na území ČR bylo naměřeno 20. 8. 

2012 v Dobřichovicích, a to 40,4 °C. Nejnižší minimum teploty vzduchu, - 42,2 °C se 

vyskytlo v Litvínovicích u Českých Budějovic 11. února 1929. V průměru je nejchladnějším 

měsícem roku leden, nejteplejším měsícem červenec. Z analýzy průměrných ročních a 

měsíčních teplot vzduchu za období 1961 až 2010 vyplývá, že teploty vzduchu na našem 

území rostou (Střeštík et al., 2014). Ukazatelem výskytu nejvyšších teplot vzduchu je tzv. 

tropický den, kdy je denní maximum rovno či vyšší jak 30 °C. A právě výskyt těchto teplot 

vzduchu po více dnů, označujeme jako vlny veder. V mimořádně teplých rocích (2012, 2015, 

2018 i 2019) potom v průběhu léta mohou dosáhnout v nejteplejších oblastech i několik 

desítek dnů. 

V těchto dnech dochází k mimořádné zátěži našeho organizmu, zvláště vykonáváme-li 

namáhavou práci. Žijeme v době rozvinuté industrializace, došlo k výrazné změně 



hospodaření člověka v krajině, její urbanizaci, rozvoji průmyslových zón. Změnily se také 

pracovní postupy, pobyt lidí v pracovních i bytových prostorách se prodlužuje. Ovšem pokud 

není zavedena dostatečná klimatizace, mohou teploty vzduchu narůstat na vyšší hodnoty než 

ve venkovním prostředí (Rožnovský et al., 2018). 

Pokud se chceme věnovat teplotním poměrům v uzavřených prostorách, musíme si ujasnit, že 

jde o zcela jiné podmínky než ve volné krajině. Obecně v různém rozsahu uzavřené prostory 

označujme z hlediska meteorologického za kryptoklima, tedy formu mikroklimatu. Jde o 

klimatické podmínky vnitřních prostor umělého i přírodního původu, jako jsou výrobní, 

provozní, dopravní, pracovní a obytné prostory nebo jeskyně, hnízdní prostory ptáků či nory 

zvěře, v nichž v důsledku tepelné izolace stěn, hloubky pod zemským povrchem nebo 

omezeného spojení s venkovním prostředím je značně změněn denní a roční chod 

meteorologických prvků. Mikroklima uzavřených prostor se projevuje zejména ve 

specifických teplotních a vlhkostních poměrech, v prašnosti prostředí (tovární haly, důlní 

prostory) a v podmínkách výměny vzduchu. Mikroklima uzavřených prostor bývá často 

upravováno vytápěním, zvlhčováním a ventilaci (Meteorologický slovník, 1993). 

Zajištění vhodného pracovního prostředí v provozech a kancelářích s ohledem na dopady 

změny klimatu je obsahem výzkumného projektu „Bezpečnost práce v kontextu klimatických 

změn“, řešeného řešitelským týmem na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, Praha. Cílem 

projektu je vytvořit odbornou základnu ohledně možnosti přístupu k prevenci rizik při výkonu 

pracovních činností v souvislosti s klimatickými změnami. 

 

Metody 

Jako první kroky řešení je vybudování systému měření teploty a vlhkosti vzduchu na 

vybraných pracovištích, tak abychom mohli charakterizovat teplotní a vlhkostní poměry 

vybraných provozoven. Je potřebné provést podrobný popis provozoven, jejich rozměry, 

použitý stavební materiál apod. Taktéž je potřebný popis pracovních činností a použitých 

technologií. 

Abychom mohli definovat závislost průběhu teploty a vlhkosti v pracovním prostředí na 

prostředí vnějším, zahrnujeme do monitoringu i měření ve volných vnějších prostorách, kde 

bude probíhat měření ve dvou metrech. Předpokladem je zajištění dat z nejbližší 

klimatologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu, abychom mohli zjištěné 

vztahy zobecnit. Statistická analýza bude zahrnovat jak naměřené hodnoty, tak vypočtené 

charakteristiky, hlavně teplotně-vlhkostní indexy. Získané výsledky budou srovnány se 



stávajícími normami, bude vyjádřen dopad rostoucí teploty vzduchu a navrženy změny 

v předpisech a normách. 

Pro měření budou použita teplotně vlhkostní čidla, která nebudou narušovat svou činností či 

velikostí pracovní prostředí. Podle našich dosavadních zkušeností, plní tyto podmínky čidla 

HOBO, která umísťujeme do radiačních krytů (Obr. 1, 2). 

 

Obr.1 Pohled na umístění čidla nad pracovním stolem  

 

Výsledky 

Dosud jsme vybudovali systém měření ve vybraných provozovnách, kde jsme umístili na 

vybraných stanovištích čidla tak, aby: 

a, nebyla přímo ovlivňována prováděnými pracemi, znečišťována apod., ale 

b, aby charakterizovala daný prostor co nejblíže pracovní činnosti 

Vždy je nutné instalovat v daném provozu větší počet čidel. Pro vyjádření podmínek volného 

prostředí je podmínkou, aby byla instalována čidla ve výši 2 m. Tímto můžeme provádět 

srovnání s daty získanými z nebližší klimatologické stanice. 

V současné době provádíme dvě nezávislá měření ve dvou podnicích v lokalitě Poličska. 

Z důvodů ochrany dat, nebudeme uvádět jména podniků. 

Jedná se o podniky zaměřené na strojní výrobu. Pro nastínění způsobu měření, budeme 

pracovat s jedním podnikem, který nám dal k dispozici charakteristiku měřených objektů. 

1. Měřený objekt č. 1 

1.1. Stručná historie objektu 



První z měřených objektů je objekt pod stavebním označením 325. Objekt byl navržen a 

postaven v letech 1981–1983 a byl určen k laboraci speciálních výrobků. Po snížení speciální 

výroby začátkem 90. let 20. století bylo využití objektů změněno na výrobu sendvičových 

panelů. Od 90. let objekt vystřídalo mnoho nájemců. V roce 2006 vlastník objektu rozhodl o 

přestěhování montáže a expedice pneumatických prvků a strojírenské výroby součástí 

pneumotorů. 

1.2. Technický popis objektu 

Objekt 325 byl postaven jako jednopodlažní hala obdélníkového půdorysu s vestavky v čelech 

Součástí je zastřešená rampa ocelovým přístřeškem a budova je propojená s dalšími objekty 

propojovací chodbou. 

Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy o rozponu 18 metrů, opláštěné keramickými 

panely. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří ocelové příhradové vazníky. Na spodní pásnici 

ocelových vazníků je připevněn podhled. Na horních pásnicích je na plechu zhotovena střešní 

konstrukce s hydroizolací. Vnější povrchy jsou upraveny pohledovou omítkou (štuk), vnitřní 

povrchy jsou nahozeny vápenou omítkou. Podhled stropu je zhotoven z perforovaných lamel. 

Jako nášlapná vrstva podlahy slouží podlahovina Fatrantis (PVC podlaha) a na sociálním 

zařízení dlažba. K prosvětlení objektů denním světlem slouží ocelová okna. Objekt je vytápěn 

centrálním teplovodním vytápěním a osvětlován zářivkovými tělesy. 

V rámci rekonstrukce objektu byla zhotovena stěna s vraty, která rozdělila stávající výrobní 

prostor na dílnu montáže pneumatických prvků a expedici. Rozvody motorické 

elektroinstalace, ústředního vytápění osvětlení a stlačeného vzduchu byli rekonstruovány, 

nebo nově zavedeny. 

 

1.3. Základní údaje o objektu 

Parametry Hodnoty 

Délka 84,72 m 

Šířka 18,84 m 

Výška 8,50 m 

Zastavěná plocha 1596, 12 m
2 

Obestavěný prostor 13567,06 m
3 

 

1.4. Popis technologie 

Na pracovišti jsou prováděny běžné strojírenské práce (soustružení, frézování, vrtání, řezání). 

V dílně montáže se provádějí běžné montáže různých typů pneumatických prvků. Dílna 

montáže je rozdělena na několik pracovišť montáže: 

 pneumatických prvků 



 ovladačů. Zde je umístěno čidlo nad pracovním stolem (Obr. 1). 

 ovládacích bloků. Další čidlo je umístěno na konstrukci mezi pracovními stoly (Obr. 2). 

 smeků, krytů a ostatních prvků 

 

Obr. 2 Pohled na umístění čidla na konstrukci mezi pracovními stoly  

 

Všechna pracoviště montáže jsou vybavena zařízením (stoly, regály, zkušební zařízení aj.) 

1.5. Popis skladových a pomocných ploch 

Ve skladu expedice je prováděna manipulace s hotovými výrobky, v manipulační cestě i s díly 

na montáž. Část prostoru je vybavena regály z expedice, na části plochy jsou ukládány 

výrobky na paletách ve volné ploše. 

Hala je vybavena skladem zmetků (prostor pro skladování výrobků a součásti se špatnou 

kvalitou), svačinárnou (denní místnost) a skladem hořlavých kapalin a kompresorovnou 

v západním vestavku. 

1.6. Vliv změny užívání stavby na životní prostředí 

V objektu 325 není umístěn zdroj znečišťování ovzduší. Je vytápěn teplovodním vedením 

z výměníkové stanice, do které je doveden parní rozvod z centrální kotelny. 

Odpadní vody ze sociálních zařízení jsou svedené do splaškové kanalizace a touto kanalizací 

do podnikové čističky odpadních vod. Průmyslové odpadní vody v objektu produkovány 

nejsou. 

Z odpadů jsou produkovány zbytky papírových a plastových obalů. Neznečištěné zbytky jsou 

shromažďovány na pracovištích a odtud následně odváženy do sběrny. 



Méně často je produkováno malé množství nebezpečného odpadu. Tento odpad je ukládán ve 

speciálním objektu. Odtud jsou nebezpečné odpady odváženy na řízenou skládku 

nebezpečného odpadu. Při montáži jsou používána lepidla klasifikována jako dráždivá. 

Dávkují se přímo na lepené plochy z obalů tomu přizpůsobených. S obaly je zacházeno jako 

s papíry znečištěnými tukem. 

2. Měřený objekt č. 2 

2.1. Technický popis objektu 

Druhý z měřených objektů je objekt pod stavebním označením 107. Jedná se o jednopodlažní 

budovu, při východní straně jsou dvoupodlažní přístavky. Objekt je zastřešen plochou 

střechou. 

Opláštění budovy tvoří keramobetonové panely včetně příslušných dozdívek. Schody do patra 

přístavku jsou umístěna v ocelové konstrukci. Budova je vybavena ocelovými okny a 

ocelovými vraty. Objekt je z části prosvětlen střešními pásovými akrylonovými světlíky a 

světlíky čočkovými. Plocha fasády opatřena nástřikovou disperzní omítkovinou. Sokl objektu 

je obložen pásky z lechovické řezné granule. 

2.2. Vnitřní a vnější vybavení objektu 

V halové části objektu jsou umístěny dvě podvěsné jeřábové dráhy. Ve východním přístavku 

je instalován nosič pro ruční kladkostroj. 

2.3. Dispoziční řešení 

V prostoru jednopodlažní budovy zaujímá největší část obrobna. Ocelovými stěnami výšky 

2,4 m jsou od obrobny odděleny prostory skladu (sklad hotových výrobků a sklad tyčového 

materiálu). V přízemní části východního přístavku je umístěna strojní údržba, výdej nářadí, 

sklad řezných olejů, sklad mazacích olejů, odmašťovna a kontrola. Všechny tyto prostory jsou 

přístupné z haly.   

V přízemní části přístavku je umístěna elektrická rozvodna, rozvodna tepla a výměníková 

stanice, sklad příslušenství, sklad zmetků, kancelář směnového mistra a mistra.    

 

Závěr 

Oteplování je statisticky prokázáno i na našem území. V letních měsících narůstá počet 

tropických dnů, a vysoké teploty se projevují i v budovách. Podle typu budovy, technologií 

provozu apod. dochází k ovlivnění pracovního prostředí zvyšováním teploty vzduchu. Na tuto 

skutečnost je zaměřen i projekt „Bezpečnost práce v kontextu klimatických změn“.  

Abychom mohli specifikovat změny v pracovním prostředí je nutné dané prostory na jedné 

straně podrobně popsat a současně zajistit měření teploty a vlhkosti vzduchu, případně 



rychlosti proudění vzduchu. Tyto údaje nám umožní výpočet indexů vyjadřujících kvalitu 

pracovního prostředí.  
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