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Fyzikálne

• Mikroklíma
• Osvetlenie
• Žiarenie –

ionizujúce, 
neionizujúce

• Hluk, 
ultrazvuk

• Vibrácie

Chemické

• Chemické 
látky a 
prípravky
- Vdychované
- Požívané
- Absorbova-
né pokož-
kou

Biologické

• Baktérie
• Vírusy 
• Huby –

plesne
• Parazity 

Psychosociálne

• Motivácia
• Sociálna 

pohoda
• Psychická 

pohoda 
(stres)

Faktory prostredia
Rizikové činitele životného  / pracovného prostredia
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Mikroklimatické faktory prostredia
Klíma = dlhodobý stav ovzdušia charakteristický pre danú oblasť 
Mikroklíma = klíma (relatívne) malej oblasti, ktorá sa vplyvom
rôznych miestnych špecifík líši od klímy okolia; v súvislosti
s pracovným prostredím väčšinou hovoríme o mikroklíme
uzavretých priestorov; významný znakom je možnosť jej
regulácie, riadenia

• Teplota prostredia (vzduchu)

• Vlhkosť vzduchu                      

• Atmosférický tlak                    
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Teplota prostredia
Teplota = stavová veličiny, popisuje stav systému
(Pozor! Teplo = veličina popisujúca interakciu – tepelná výmena, 
alebo aj označenie formy energie - vnútorná energia;
Tepelná výmena medzi ľudským organizmom a okolím – pozri 
Termometria)

Normálna teplota (def.)  Tn= 273,15 K; resp. 0 °C
Izbová teplota (def.) t = 20 °C; 
aj teplota uzavretej miestnosti, ktorú ľudia 
považujú za komfortnú, obvykle 18 °C až 24 °C 
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Prečo meriame teplotu
• Teplota ovplyvňuje mnoho ďalších fyzikálnych 

charakteristík – veličín. Napr. hustotu, objem, 
elektrickú vodivosť, viskozitu, usporiadanie 
častíc, vznik napätia. Ovplyvňuje rozpustnosť 
látok, tlak nasýtených pár, priebeh chemických 
reakcií.

• Teplota prostredia ovplyvňuje činnosť 
ľudského organizmu  - termoregulácia, ale aj 
terapia teplom, chladom.
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Ako meriame teplotu (vzduchu)
• Vždy nepriame meranie na základe 

zmien iných fyzikálnych veličín 
závisiacich od teploty - napr.

– Elektrický odpor
– Spektrum vyžarovanej energie

• Kontaktné a bezkontaktné (radiačné) 
meranie teploty

– Teplotná objemová rozťažnosť kvapalín 
(plynov) Zdroj: belart.com

– Teplotná dĺžková rozťažnosť pevných látok

Zdroj: hk-phy.org
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Tepelná záťaž – pracovné normy
• podľa počtu štandardných vrstiev odevu, 

rýchlosti prúdenia vzduchu na pracovnom mieste 
a celkovej tepelnej produkcie pracovníka. 

Optimálne výsledné teploty pri jednotlivých 
druhoch prác sa pohybujú v zime od 16° C do 
22,5° C a v lete od 19° C do 25,5° C.
Človek znesie maximálne teplotu okolo 50° C po 
dobu asi 4 hodín, pri vzrastajúcej relat. vlhkosti 
vzduchu však doba znesiteľnosti výrazne klesá.
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Vlhkosť vzduchu
Stanovenie zastúpenia vodných pár vo vzduchu
Absolútna vlhkosť = hmotnosť vodnej pary 
v 1 m3 vzduchu [g . m-3] ,   ϕa = m/V
Maximálna vlhkosť = maximálna hmotnosť 
vodnej pary, ktorá môže byť pri danej teplote 
v 1 m3 vzduchu [g . m-3]  (určuje sa z tabuliek), ϕm

Relatívna vlhkosť = pomer absolútnej a max. 
vlhkosti 0%, 100% , ϕr = (ϕa / ϕm)·100%
Teplota rosného bodu – kvapalnenie – rosa, hmla
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Prečo meriame vlhkosť vzduchu
• Vplyv na vyparovanie 

– Operačné sály – potreba zabrániť vysychaniu 
operačného poľa

– Pri liečbe chladom hrozba omrzlín, t.j. požiadavka 
nízkej vlhkosti (0 %)

– Vplyv na schopnosť  organizmu regulovať teplotu 
potením

• Vplyv na rozmnožovanie mikroorganizmov
• Nájdite normu pre školy, ambulancie
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Ako meriame vlhkosť vzduchu

• Psychrometre (suchý a vlhký teplomer, 
rozdiel teplôt závisí od relatívnej vlhkosti 
vzduchu)

• Hygrometre (absorpcia vodných pár), 
napr. vlasový vlhkomer, odporový 
vlhkomer, kapacitný vlhkomer.

Zdroj: aliexpress.com
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Ľudský organizmus nemá receptory na 
vlhkosť, možno pozorovať len dlhodobý efekt

Vlhkosť – pracovné normy
• Odporúčané hodnoty relatívnej vlhkosti 

vzduchu sú pre väčšinu priestorov  v rozmedzí 
30 – 70 %. V zime v dôsledku kúrenia môže 
klesnúť hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu, 
pri poklese pod 20 % je potrebné zvyšovať 
vlhkosť umelo zvlhčovačmi vzduchu.

• Pri nadmernej vlhkosti sa znižuje množstvo 
odparovaného potu z povrchu tela, 
v organizme sa akumuluje prebytočné teplo 
a môže dôjsť k zlyhaniu krvného obehu.
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Tlak vzduchu
• Tlak = stavová veličina, popisuje stav plynu 

v jednotlivých miestach systému
• podiel veľkosti sily a plochy, na ktorú táto sila kolmo 

pôsobí           
• Atmosférický tlak = tlak vyvolaný  gravitačným 

pôsobením Zeme, tlak stĺpca vzduchu v atmosfére 
(s výškou klesá), nestály (vplyv teploty, prúdenia 
vzduchových hmôt)

• Normálny atmosf. tlak (def.) = 101 325 Pa 105 Pa
(priemerná hodnota tlaku vzduchu pri morskej 
hladine 45° s.š. pri t = 15 °C a g = 9,80665 m s-2)
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Prečo meriame tlak vzduchu
• Ovplyvňuje fyzikálne procesy (napr. teplotu varu).
• Ovplyvňuje fyziologické funkcie (dýchanie, prúdenie 

krvi), 
• ovplyvňuje nasýtenie vzduchu kyslíkom,
• ovplyvňuje výmenu plynov v pľúcach, parciálne tlaky 

(extrémne hĺbky a výšky),
• Terapia – hyperbarická oxygenoterapia
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Ako meriame tlak vzduchu

• Tlakomery kvapalinové

Barometer (iba meria), barograf (zapisuje)

• Aneroid – pružinový kovový barometer, 
vnútri kovovej valcovej nádoby 
je zriedený vzduch, aj  malé zmeny 
okolitého tlaku spôsobujú 
deformáciu nádoby, deformácia 
sa pomocou pružín a pák prenáša 
na ručičku Zdroj: daviddarling.info

Zdroj: pinterest.com

Normy

Napríklad:
• Vyhláška č. 259/2008  Z. z. = Vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach 
o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o 
minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 
štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení 
č. 210/2016 Z. z., 124/2017 Z. z.

• Vyhláška č. 99/2016 Z. z. = Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach 
o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri 
práci


