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Informace o zkoušce z předmětu Úvod do strojírenství

1. Zkouška z předmětu je pouze písemná.

2. Pro zkoušku je připraveno několik variant zkušebního testu: každý student, přihlášený ke zkoušce, 
dostane individuální zadání zkušebního testu.

3. Ve zkušebním testu je 6 úloh (otázek), doba na vypracování odpovědí je 60 minut.

Hodnocení jednotlivých úloh: příklad s numerickým nebo grafickým řešením za správný postup a úplný 
bezchybný výsledek řešení 20 bodů, u ostatních pěti otázek je za správné a úplné odpovědi po 6 
bodech. Příklad s numerickým nebo grafickým řešením je technické povahy a vyžaduje znalosti 
středoškolské fyziky a matematiky – jeho zařazením do zkušebního testu se zdůrazňuje potřeba znalostí
z fyziky a matematiky ke studiu strojírenství.

3. Do výsledku zkoušky z předmětu Úvod do strojírenství se započítává i hodnocení semestrální práce, 
kterou musí student vypracovat a odevzdat podle podmínek zadání. Semestrální práce, která bude 
splňovat všechny požadavky zadání (věcné i formální, tj. obsah práce a další náležitosti, dodržení
rozsahu 2 až 4 stránky, zpracování ve formátu Word a velikost souboru do 1 MB) a bude mít potřebnou 
kvalitu práce studenta na vysoké škole, bude hodnocena 10 body. Nesplnění požadavků zadání a kvality 
práce bude penalizováno snížením bodového hodnocení. 

Maximální počet bodů pro hodnocení výsledku studia předmětu Úvod do strojírenství je 60. Klasifikační
stupnice podle součtu dosažených bodů ze zkušebního testu (max. 50 bodů) a semestrální práce (max. 10 
bodů) je:

do 29 bodů nevyhověl

30 až 39 bodů dobře

40 až 49 bodů velmi dobře

50 až 60 bodů výborně

V Liberci 20.10.2009 prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc.
garant předmětu
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JAKOST STROJÍRENSKÝCH VÝROBKů

JAKOST - souhrnný stav výrobku, jeho vlastnosti, vhodně navržené tvary a parametry, 
při kterých je výrobek způsobilý zajistit funkci, pro kterou byl zhotoven. 

-souhrn a úroveň funkcí výrobku, které jsou nutné k zajištění činnosti výrobku (odborná funkce)

-stálost těchto funkcí v čase (spolehlivost a životnost výrobku)

-ekonomickou náročnost (náklady na zhotovení a provozování výrobku).

Součástí jakosti je i souhrn předpokladů, které vytváří výrobce a uživatel pro zajištění používání výrobku
(náročnost na obsluhu, skladovatelnost, opravitelnost a údržba výrobku, zajištění servisu, náhradní díly, úroveň
průvodní technické dokumentace a příp.další kriteria).

Znak jakosti: dílčí vlastnost výrobku, která se podílí na celkové jakosti výrobku. Znaky jakosti se zařazují
zpravidla podle charakteru vlastností do následujících skupin:

- znaky technické: základní technické parametry a vlastnosti výrobku podle jeho specifického určení, 
geometrické rozměry a způsob jejich provedení, fyzikálně-chemické, biologické vlastnosti apod.,

- znaky působící při užívání výrobku: vlastnosti, které se uplatňují až při používání výrobku (spolehlivost, 
životnost, údržba a opravy, náročnost obsluhy, bezpečnost při manipulaci a provozu apod.)

- znaky estetické, ekologické a ergonomické: vnější vzhled výrobku, módnost, pečlivost provedení, vliv 
výrobku na životní prostředí, přizpůsobení tvarů, velikosti a ovládacích prvků možnostem člověka

- znaky ekonomické: výrobní náklady, provozní náklady, náklady na konzervaci výrobku, preventivní údržbu. 
opravy apod. 

Znaky jakosti mohou vyjadřovat popisované vlastnosti kvantitativně, tj. číselně, nebo v případě
nemetrologických vlastností nečíselně, kvalitativně.

Řízení jakosti: soubor povinností, opatření, činností a nástrojů, které se využívají v podniku k dosažení a 
zajištění požadované jakosti výrobků.
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Systémy řízení jakosti od 19. století
1.etapa - období do roku 1890: řemeslná výroba (za jakost odpovídá bezprostřední výrobce, motivací je   přímý 
prodej zhotoveného výrobku).
2. etapa – období 1890 – 1920, rozvoj průmyslové výroby (za postup výroby a jakost zodpovídá mistr)
3. etapa –období 1920 – 1940, zvyšování sériovosti (vznik OTK, srovnávání vlastností výrobků s technickou 
normou, předpisem apod., OTK vydává rozhodnutí o jakosti výrobku).
4. etapa–období 1940 – 1960, hromadná výroba (v rámci OTK se uplatňuje statistiká kontrola k zajištění kvality
expedovaných výrobků, odpovědnost za jakost složitějších výrobků s velkou mírou kooperace se přenáší i do 
subdodavatelských vztahů, rozvoj servisních služeb, vznik teorií spolehlivosti složitých výrobků a systémů.
5. etapa – období 1960 – 70: velkosériová výroba s převahou nabídky nad poptávkou, kooperace i konkurence na 
zahraničních trzích, systématické řízení jakosti koordinací v tzv. okruhu jakosti, přenos odpovědnosti za jakost na
místa, která vytváří jakost výrobku.
6. etapa – období 1970 – 85: hromadná a velkosériová výroba se orientuje na vysokou jakost výrobku, rozvíjení
motivačních prvků v řízení jakosti, zavádění komplexních systémů řízení jakosti ve výrobním procesu i v oblasti 
managementu všech činností. 
7. etapa – období pro roce 1985: rozvoj výroby přispěl k vytvoření přebytku výrobků na trhu ve značné části světa, 
stav na trhu mění pohled na význam jakosti, jakost se stává regulátorem ve výrobě a určuje konkurenceschopnost 
výrobku, uplatňování ucelených předpisových systémů v systému řízení jakosti.

Základní metody hodnocení jakosti
Problematikou kvantitativního vyjádření jakosti výrobku se zabývá kvalimetrie. Základy   oboru byly uvedeny na 
15. konferenci Evropské organizace pro jakost (EOQ) v roce 1972. Z obecných zásad pro posuzování jakosti 
výrobku plyne, že nedokážeme absolutním způsobem vyjádřit jakost výrobku. Musíme proto většinou relativně
porovnávat úroveň jakosti výrobku s výrobky, které mají obdobné funkční určení. Při hodnocení je důležitá volba 
porovnávacího etalonu, která závisí na účelu hodnocení jakosti. 

Postup hodnocení: Volba metody hodnocení jakosti
Volba etalonu, volba znaků jakosti
Určení velikosti znaků jakosti etalonu
Určení velikosti znaků jakosti hodnoceného výrobku
Určení jakosti výrobku
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Současné přístupy ve strojírenství k zabezpečování jakosti

-Kvalitu výrobku vytváří konstruktér, předpokladem vysoké jakosti výrobku jsou potom moderní technologie s 
vysokou technologickou úrovní (automatizace, robotizace), inovacemi v technologiích a stálá jakost subdodávek 
(materiálu, polotovarů). 

-Uplatňování norem řady ISO 9000, 29000 a dalších (mezinárodní normy vydávané od r. 1987, v ČR platné od r. 
1991)), které vychází ze zkušeností firem, dosahujících významných úspěchů v jakosti  svých výrobků. Tyto tzv.
normativní systémy řízení jakosti využívají několik charakteristických principů:

- zavádění pořádku a discipliny do řízení jakosti,

- orientace na stabilitu jakosti,

- zajištění dokumentace všech postupů zabezpečování jakosti,      

- dokladování všech prováděných činností,

- zpětná vazba a odstraňování nedostatků v jakosti.

Systém je náročný z hlediska jeho udržování, provádění auditů, časové i finanční náročnosti. Jednotlivé fáze 
produkčního cyklu výrobku vytváří uzavřený okruh jakosti (marketing, výzkum, vývoj, výroba, dokumentace, 
kontrolní mechanizmy, … )

Přístupy na principech TQM (Total Quality Management): systém představuje  souhrn zkušeností předních 
japonských a některých amerických firem zaměřených na zajišťování jakosti. Účelem systému je identifikace 
základních problémů ovlivňujících  činnosti firmy k zajištění spokojenosti zákazníka.  Celý systém klade významný 
důraz na neustálé zlepšování obecně platných principů, které je nutné uplatňovat v procesu řízení, k dosažení
optimální jakosti (např. zodpovědnost vrcholového vedení za jakost, jakost je věcí všech, orientace na zákazníka, 
řízení činností na základě faktů, řízení procesů ne cílů, školení k jakosti  a využívání moderních přístupů k jakosti). 

Specifické přístupy při zajišťování jakosti: platí pro výrobky se specifickým určením, pro které jsou stanoveny  
požadavky dozoru při výrobě, zkouškách stanovenými dozorovými orgány ( výroba letadel, komponentů
atomových elektráren, výrobky pro armádu, farmaceutické výrobky a některé potravinářské výrobky).

Strojírenská metrologie: jeden ze základních nástrojů k zajištění kvality (zákon o metrologii, metrologický
řád, měrová služba, návaznost měřidel, etalony, provozní měřidla)
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Zákonné předpisy v oblasti jakosti výrobků

Liberální ekonomika omezuje zásahy státu do činností výrobních subjektů. Jakost výrobku je u většiny výrobků
určována požadavky spotřebitele a mírou splnění těchto požadavků výrobcem (tržními principy) - tato
zásada však platí pouze v části trhu označovaném za neregulovaný (volný) trh. 

Složitost výrobků způsobuje, že u řady výrobků jsou běžné tržní mechanizmy málo účinné a spotřebitel by nemohl
poznat rizika výrobků, která by mohla způsobit újmu (na zdraví, životě, životním prostředí, majetku). 
Takové výrobky musí být předmětem státních zásahů: jde o tzv. regulovaný trh. Formy státních regulací
jsou následující:

•- stanovení požadavků na výrobky,

•- povinnost výrobců předložit doklady o splnění požadavků na výrobky,

•- posílení právní odpovědnosti výrobce za výrobek.

Jakost výrobků a legislativa České republiky

Právní rámec  v problematice jakosti výrobků v ČR vymezují příslušné legislativní normy (v současné době
harmonizovány s obdobnými předpisy EU): zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 
Sb., obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadami výrobku.

Základním dokumentem je Zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. Zákon upravuje:

- způsob stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost 
osob, majetek nebo přírodní prostředí, 

- práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují výrobky, které by mohly ohrozit oprávněný 
zájem,

- práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle zákona (tvorba a uplatňování českých technických 
norem a státní zkušebnictví) .
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Technické předpisy: dokumenty schválené pověřenou právnickou osobou – Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) - pro opakované nebo stálé použití s označením ČSN. Pokud 
normy ČSN plně přejímají požadavky stanovené předpisy EU, mají označení ČSN EN (evropská harmonizovaná
norma). 

Rozsah regulovaného trhu stanoví v ČR vláda formou nařízení vlády. Pro jednotlivé skupiny tzv. stanovených 
výrobků jsou specifikovány podmínky pro uvádění výrobků na trh včetně postupů a úkonů, které musí být splněny 
při tzv. posuzování shody. Postupy pro posuzování shody jsou v ČR obdobné jako prokazování shody v EU:

České značky shody na výrobcích

Evropská značka shody: Byla zavedena v roce 1989, označuje shodu s předpisy, direktivami a normami EU při 
různém stupni ověření (podle tzv. modulů). Účelem je odstranění překážek ve volném pohybu zboží v rámci EU a v 
současní době je umísťována i na českých výrobcích, pokud byly ověřeny a odpovídají předpisům EU (značka 
může být součástí výrobku, nebo je umístěna na obalu výrobku).

Prohlášení o shodě: Doklad o posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem 
(samokontrola-modul A), vydaný výrobcem nebo dovozcem jako součást dokumentace k výrobku (návodu k 
použití, záručnímu listu, … ).
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Zkušebnictví: soubor činností prováděných ÚNMZ a osobami pověřenými podle zákona s cílem  zabezpečit u 
stanovených výrobků posouzení shody s požadavky technických předpisů (pověřenými osobami jsou Autorizované
osoby AO.

Certifikace: činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že 
výrobek nebo činnost je v souladu s technickými požadavky na výrobky. Certifikáty lze využít při prokazování
shody podle zákona.

Autorizace: pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností
souvisících s jejich výrobou. Autorizaci uděluje ÚNMZ ve věcně vymezeném rozsahu (pro určité výrobky) na 
základě žádosti právnické osoby, která musí splnit určité požadavky:

- odborná úroveň potřebná pro posuzování shody

- finanční a jiná nezávislost

- vybavení zařízením pro technické a administrativní úkony

- kvalifikace pracovníků a jejich počet

- způsob zajištění mlčenlivosti o skutečnostech získaných při činnosti,

Autorizované osoby (AO): zajišťují v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci činnosti při posuzování
shody výrobků včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou a vymezených v technických předpisech.
AO musí pracovat postupy, které odpovídají stávajícím poznatkům vědy a technicky. Výsledkem činnosti AO je 
vydávání certifikátů.

Akreditace zkušebnických a kalibračních laboratoří – evropské normy řady EN 45000 – EN 45003 (akreditace k 
certifikaci výrobků, k certifikaci systémů řízení jakosti, k certifikaci personálu).

Dokumentace činností v oblasti péče o jakost

Statistické metody v systému řízení jakosti: statistické přejímky, analýzy dat z auditů, statistické parametry, 
testy spolehlivosti a významnosti, …



Úvod do strojírenství (2009/2010) 13/7 Stanislav Beroun

Ekologické aspekty strojírenství a provozu strojírenských výrobků, vývoj 
nových výrobků a technologií.

V relativně krátkém časovém období od průmyslové revoluce se tvářnost planety Země změnila v mnoha 
ohledech, v některých bohužel nevratně. Pozitivní výsledky z minulosti budou nepochybně zachovány, další vývoj 
lidské společnosti je však možný pouze s uplatňováním principu trvale udržitelného rozvoje, který vyžaduje 
vyvážené užívání zdrojů biosféry. To se neobejde bez zásadních změn v mnoha směrech lidské činnosti a zvláště
v inženýrských oborech: ekologická výchova a ekologické vzdělávání se proto musí stát trvalou součástí procesu  
přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků Zák. č.117/1997 Sb .

Definice životního prostředí: souhrn přírodních, umělých a sociálních složek  materiálního světa, které jsou a 
nebo mohou být v bezprostřední interakci s člověkem.

Systém ŽP se skládá ze subsystémů (atmosféra, hydrosféra, biosféra a socioekonomický subsystém s lidskou 
společností a vytvořenými výtvory). Subsystémy určují kvalitu krajiny. Legislativa (např. Zák. č.117/1997 Sb.). 

Strojírenský podnik je částí konkrétního subsystému s odpovídajícími vstupy a výstupy. Mezi nejvýznamnější
vstupy rozhodně patří materiálové a energetické vstupy. 

Materiálové vstupy strojírenského podniku: výrobky hutnického průmyslu, chemického průmyslu a 
petrochemického průmyslu (výrobky ze železných a neželezných kovů, slitin hutnických polotovarů a ostatních 
výrobků, z chemického průmyslu jde zejména o nejrůznější druhy plastů a výrobky petrochemického průmyslu jako 
pohonné hmoty a maziva). Primárními materiálovými vstupy hutnického, chemického i petrochemického odvětví
jsou nerostné suroviny a fosilní paliva (zdroje biosféry). Nerostné suroviny jsou charakterizovány jako zdroje 
vyčerpatelné, neudržitelné avšak nahraditelné. 

Energetické vstupy (vč. výroby elektrické energie): většinou z fosilních paliv a jsou založeny na spalování
tuhých, kapalných i plynných látek (emise škodlivin ze spalování fosilních paliv). Fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní
plyn) jsou v porovnání s nerostnými surovinami považována za zdroj vyčerpatelný a nenahraditelný. Z hlediska 
principu trvale udržitelného rozvoje je potřeba hledání principielně nových řešení, která by minimalizovala závislost 
na fosilních zdrojích, nanejvýš naléhavá.
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Výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách je založena na využití štěpné reakce. Zdrojem 
tepelné energie, která je podobně jako u elektráren na fosilní paliva v konečné fázi transformována na elektrickou 
energii, je však jaderný reaktor. Významným rysem jaderného paliva je jeho řádově vyšší „specifický energetický 
obsah“ v porovnání s fosilními palivy. I při relativně nízkém využití energie uranu (~2% ) v obvyklých typech 
reaktorů se 1 kg uranu rovná ~20000 kg uhlí. Při posuzování ekologických dopadů jaderné energetiky je  nutno 
přihlédnout k působení jednotlivých složek celého jaderného palivového cyklu, který zahrnuje těžbu uranové rudy a 
její úpravu, obohacování uranu a výrobu palivových článků, provoz  jaderných elektráren, skladování a 
přepracování vyhořelého paliva a v konečné fázi trvalé uložení radioaktivního odpadu. 

Výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách ale zajišťuje téměř „nulovou“ produkci oxidu uhličitého CO2 a 
to je velmi významný efekt. Oxid uhličitý je totiž nejvýznamnější ze skupiny tzv. skleníkových plynů, které svou 
přítomností v atmosféře přispívají ke zvyšování průměrné teploty přízemní vrstvy atmosféry, což ve svých 
důsledcích vede k výrazným změnám biosféry v globálním měřítku. 

Ekologické vlivy vlastního výrobního podniku jsou povahy jednak pasivní, jednak dynamické.

Pasivní vlivy vznikají tím, že na konkrétním místě se oddělí určitý prostor, který a svojí přítomností narušuje místní
ekosystémy. Dynamické vlivy souvisejí s provozem podniku, jehož výsledkem jsou jak výstupy chtěné (zahrnující
hlavní a vedlejší produkty), tak výstupy nechtěné (nepotřebné produkty – odpady).

Odpady (v podobě tuhé, kapalné a plynné) jsou vnášeny  do všech složek přírodního subsystému (atmosféra, 
hydrosféra, půda, biosféra,..) a tím dochází k  jejich znečišťování. Vnášení nebo vypouštění znečišťujících látek 
(ZL) ze zdrojů do přírody je označováno jako emise, přítomnost ZL v přírodě je pak označováno jako imise
(emisní a imisní limity - ZL tuhého a kapalného skupenství „částečkové“, ZL plynné). 

Za znečišťující látky v atmosféře jsou považovány  hmotné látky všech skupenství přítomné v ovzduší, které
nepříznivě ovlivňují ovzduší a poškozují zdraví lidí nebo ostatních organismů, zhoršují jejich životní prostředí, 
nadměrně je obtěžují nebo poškozují majetek. V technologiích proto musí být realizovány taková technická
opatření, která minimalizují množství těchto látek  vnášených do ovzduší: využívají se k tomu různé fyzikální a 
fyzikálně-chemické principy v konkrétních odlučovacích zařízeních (filtrace, absorpce neboli pohlcení odlučované
složky vhodnou absorpční kapalinou, adsorpce odlučované složky na povrchu tuhé fáze – adsorbentu s vysokým. 
specifickým povrchem, např. aktivním uhlím s porézní strukturou a vnitřní sítí jemných kanálků, dalšími „čistícími“
technologiemi mohou být kondenzace, termická oxidace nebo katalytická oxidace).
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Znečišťování hydrosféry
Za odpadní vodu je považována voda odváděná po použití, jejíž fyzikální, chemické a biologické vlastnosti se 
změnily vůči počátečnímu stavu. Zásadně odpadní vodou je míněna voda čištěná, která obsahuje pouze 
zbytkové koncentrace znečišťujících látek, které používaná technologie již nedokáže odstranit a nebo by náklady 
na další čistění byly neúměrně vysoké. Znečišťující látky (ZL) mohou být ve vodě rozpuštěny, nebo obsaženy jako 
nerozpustné, v závislosti na chemické formě se rozlišují ZL organického a anorganického původu.

Hlavními nositeli anorganického znečištěni jsou chloridy, sírany, fosforečnany, dusičnany a dusitany, sodík a 
draslík. Specifickou skupinu znečišťujících látek představují kovové prvky a jejich sloučeniny, zvláště pak tzv. 
těžké kovy, které zpravidla vykazují výrazné účinky na organizmy. 

Za nejvýznamnější znečišťující látky organického původu jsou považovány ropa a ropné produkty, fenoly a 
fenolové sloučeniny, pesticidy, tenzidy a detergety (mezi nimi jsou látky s karcinogenními účinky). 

Pro snižování obsahu ZL v odpadních vodách se používají postupy založené na fyzikálních, fyzikálně-chemických, 
chemických a biologických principech. Volba konkrétní odlučovací metody závisí na druhu ZL. 

Strojírenské podniky negativně ovlivňují kvalitu vody technologiemi tepelného zpracování a povrchových úprav
kovů a elektrochemickým obráběním. Odpadní kovy z povrchových úprav kovů lze rozdělit podle druhu a množství
škodlivých látek, které se v nich nacházejí a podle možností jejich čištění: obvykle se dělí na vody kyanidové, 
chromové a ostatní odpadní vody alkalické a kyselé.

Kyanidové odpadní vody vznikají opotřebováním galvanických lázní při pokovovacích procesech (zinkování, 
zlacení, stříbření). Odlučování kyanidů se provádí srážením železnatými ionty (vznik nerozpustných sraženin).

Chromové odpadní vody vznikají po vyčerpání obsahu chromových lázní. Chrom je zde přítomen převážně jako 
šestimocný ve formě chromanů a dvojchromanů, ale i jako síran chromitý. Tomu pak odpovídají i používané
odlučovací postupy. Jedná se o přímé srážení chromanů a nebo o redukci chromanů na chromité soli a následné
srážení hydroxidu chromitého. 

Kromě uvedených způsobů čištění odpadních vod ze strojírenských provozů se uplatňují i elektrochemické a 
membránové procesy, iontová výměna i některé další.   
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Tuhé odpady: zákon specifikuje nebezpečný a komunální odpad a řeší nakládání s odpady, využívání odpadů, 
úpravy a zneškodňování odpadů, dovoz a vývoz odpadů atd. Časové hledisko umožňuje členit nepotřebný produkt 
na využitelný, když v daném čase je k dispozici technologie umožňující jeho využití a na nevyužitelný, pokud 
taková technologie dostupná není. Nevyužitelný, případně nevyužívaný nepotřebný produkt se stává odpadem a je 
nutné zajistit jeho likvidaci. Kromě odpadů vznikajících v procesu výroby  je neméně důležité věnovat pozornost i 
chtěným výstupům daného technologického procesu (tedy hlavním a též vedlejším produktům), a to od okamžiku, 
kdy tyto produkty ztratily svou užitnou hodnotu a staly se odpadem. Tím jsou míněna na př. vyřazená motorová
vozidla, různé domácí spotřebiče, plastové láhve  a pod. 

V souvislosti s celosvětově se zvyšující produkcí odpadů na jedné straně a postupným vyčerpáváním 
neobnovitelných surovin na straně druhé, nabývá stále většího významu využívání odpadů jako druhotných 
surovin jejich recyklací. 

Z hlediska odpadů mají významnou úlohu technologické procesy nízkoodpadové nebo maloodpadové
(kvantitativní hledisko je přitom třeba doplnit ještě dalšími hledisky jako je „kvalita“ odpadu - na př, toxicita, 
karcinogenní účinky aj., a též nároky technologie na potřebu surovin a energie). Podle komplexního posouzení
těchto hledisek a s přihlédnutím k možnostem likvidace chtěného produktu po ztrátě jeho užitných vlastností je 
možno přijmout definitivní rozhodnutí o tom, zda uvažovaná technologie splňuje kriteria nízko nebo 
maloodpadovosti. Ovlivňování životního prostředí takovýmito technologiemi je pak minimální.
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Hluk, vibrace

V programech  ochrany a tvorby ŽP průmyslově vyspělých zemí je po opatřeních směřujících k potlačení
nepříznivých ekologických dopadů na hlavní složky přírodního subsystému (ovzduší, hydrosféru, biosféru,... ) 
věnována pozornost opatřením pro snižování nadměrné hlučnosti prostředí. Hluk vznikající v souvislosti s 
aktivitami lidské společnosti se podle způsobu jeho vzniku člení na hluk mechanický, (při pohybu částí
mechanismů, nevyvážeností rotorů točivých strojů, rázy mechanismů, třením nerovností povrchů), aerodynamický ( 
vířením protékajících tekutin) a magnetický ( působením feromagnetických hmot pod vlivem proměnných 
elektromagnetických polí). Hluk je v podstatě nežádoucí forma zvuku, která se projevuje rušením, obtěžováním a 
nebo škodlivým působením na zdraví člověka.

Hodnoty hluku (úroveň hlukové zátěže) v prostředí se kvantitativně vyjadřují pomocí veličiny, která se nazývá
hladina akustického tlaku (zvuku nebo hluku). Pro běžná měření hluku se používají přístroje označované jako 
zvukoměry.

V závislosti na úrovni hlukové zátěže může docházet k dočasnému nebo trvalému posuvu prahu slyšitelnosti, což
jsou účinky projevující se přímo na sluchovém orgánu. Kromě těchto se působení hluku na lidský organismus 
projevuje též odvozenými účinky  fysiologickými a psychickými. Protože nadměrná hluková zátěž je pro lidský 
organismus jednoznačně škodlivá, jsou pro určité vnější podmínky stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty hladiny 
hluku (hladiny hluku přípustné). Ty jsou stanoveny odlišně podle místa působení hluku. Na pracovištích jsou 
přípustné hladiny hluku zavedeny s ohledem na druh vykonávané pracovní činnosti. Práce s převahou tvořivého 
myšlení vyžaduje tiché prostředí, naopak fyzická práce bez zvláštních nároků na duševní a smyslovou činnost 
může být prováděna v hlučnějším prostředí.

Pro snižování hlukové zátěže osob se používají různé metody, od cíleně vedeného návrhu konkrétního řešení
příslušného zařízení, přes vhodné situování hlučných strojů a zařízeni, až po využívání vlastností některých hmot 
efektivně pohlcovat zvukovou energii.

Při realizaci protihlukových opatření je třeba mít na zřeteli, že objektivně neexistuje adaptace lidského organismu 
na hlučné prostředí.
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Systém enviromentálního managementu a auditu (EMS)

Environmentální management je založen na systematickém přístupu k ochraně životního prostředí ve všech 
aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské
strategie i běžného provozu. Tento přistup spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného 
systému environmentálního managementu (EMS), který je součástí celkového systému řízení a týká se všech 
prvků environmentálního chování podniku.

Přestože zavedení EMS je pro podnik zcela dobrovolnou záležitostí, vedoucí představitelé podniků si uvědomují, 
že pokud má jejich podnik obstát v konkurenčním prostředí, budou muset v dosud nebývalé míře do své
podnikatelské strategie a plánování zahrnou také otázky ochrany životního prostředí. Výsledkem zavedení EMS je 
na jedné straně příspěvek k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě podniku, na druhé straně postupné
snižování negativních dopadů jeho činností, výrobků nebo služeb na životní prostředí. Tato strategie společensky 
odpovědného podnikání vycházejícího  ze zásady trvale udržitelného rozvoje, který zajišťuje současné potřeby, 
aniž by ohrožoval šance dalších generací na uspokojování jejich potřeb, bývá také nazýván strategií dvojího 
zisku. Snížením zátěže životního prostředí se zvýší konkurenceschopnost  podnikatelského subjektu.   

Pro zavedení EMS  existují v zásadě dva předpisy - technické normy ISO 14000, reprezentované především 
kmenovou normou ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro 
její využití a Direktiva EU č. 18736/93 EMS.

Státní politika životního prostředí (v ČR přijatá v r. 1995) vyzdvihuje podporu zavádění EMS s důrazem na
poskytování informací o vztahu podniku k životnému prostředí. Nařízení vlády respektuje státem garantovaný 
systém, prostřednictvím něhož je zajišťován dohled nad dodržováním stanovených pravidel a jsou registrovány 
podniky, které se do programu úspěšně zapojí. Státním správám členských států EU je uložena povinnost v 
určeném časovém období vytvořit legislativní a administrativní rámec, který umožní provozovat EMS podle 
stanovených direktiv.
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Přístup podniků k ochraně životního prostředí musí být založený na dodržování stanovených systémových pravidel
a má výrazně preventivní charakter. Tím se mění pasivní role podniku jako znečišťovatele, který pouze někdy 
lépe, někdy hůře stíhá plnit požadavky státu, přičemž se často za cenu neúměrně vysokých nákladů pouze 
převádějí problémy jedné složky prostředí do druhé: systémově podchycená a přijatá řešení podle EMS umožní
lépe respektovat ekonomické souvislosti a zvýšení výkonnosti v ochraně ŽP může být dosaženo i díky pečlivému 
zmapování a řízení neprodukčních oblastí podnikání. V prostředí sílícího tlaku veřejnosti se podniku, který má
zájem o další rozvoj, vyplácí deklarovat vlastní preventivní přístup k ochraně životního prostředí.

Základní cílem, který se při zavádění EMS musí sledovat, je:
- zavedení pořádku;
- dosažení úplného souladu s právními požadavky;
- zlepšení vztahů s veřejností a veřejnou správou;
- získání obchodně využitelné vizitky( certifikátu ISO 14001, registrace v programu EMS).

Podniky musí posuzovat nejen finanční přínosy environmentálního managementu (úspory, zvýšení efektivnosti 
výroby, rozšíření tržního potenciálu), ale hodnotit i rizika plynoucí z nedostatečného ošetření organizačních a 
technických prvků ochrany životního prostředí (havárie, neschopnost získat bankovní úvěr a další investice, ztráta 
trhů a zákazníků).

Mezi hlavní přínosy fungujícího EMS patří

- redukce provozních nákladů, úspory energií, surovin a dalších zdrojů;

- snížení rizika environmentálních havárií, za něž podnik nese odpovědnost;

- zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu;

- rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek a podpor podnikání;

- posílení vztahů s veřejností. 
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Příklad: Likvidace autovraků –od r. 2006 se u všech vyřazených vozidel musí zvýšit opětovné použití a 
zhodnocení na nejméně 85% průměrné hmotnosti na vozidlo. Do stejné lhůty se musí zvýšit opětovné použití a 
recyklování na nejméně 80% průměrné hmotnosti na vozidlo a rok. Pro vozidla vyrobená před 1.lednem 1980 jsou 
stanoveny méně náročné cíle: 70% pro opětovné použití a recyklaci. Od 1.ledna 2015 se u všech vyřazených 
vozidel musí zvýšit opětovné použití, zhodnocení a recyklaci na 95% průměrné hmotnosti na vozidlo. 


