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PrÏõÂloha cÏ. 1 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 361/2007 Sb.

Tídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou dsledkem
nepíznivých mikroklimatických podmínek
ást A
Pípustné hodnoty a hodnocení zátže teplem
Tabulka . 1:
Tídy práce podle celkového prmrného energetického výdeje vyjádit v brutto
hodnotách
Tída práce

Druh práce

M (W.m-2)

I

Práce vsed s minimální celotlovou pohybovou aktivitou,
kanceláské administrativní práce, kontrolní innost v dozornách
a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce,
sestavovaní nebo tídní drobných lehkých pedmt.

d 80

IIa

Práce spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, ízení
osobního, nákladního vozidla, traktor, autobus, trolejbus
a ostatních drážních vozidel za bžných provozních podmínek,
pesouvání lehkých bemen nebo pekonávání malých odpor,
automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých
dílc, kusová práce nástrojá a mechanik, pokladní.

81 až 105

IIb

Pevažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží
a nohou - dlnice v potravináské výrob, mechanici, strojní
opracování a montáž stedn tžkých dílc, práce na runím
lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou
spojená s penášením bemen do 10 kg prodavai, lakýrníci,
svaování, soustružení, strojové vrtání, dlník v ocelárn, valcí
hutních materiál, tažení nebo tlaení lehkých vozík.

106 až 130

IIIa

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních konetin obas
v pedklonu nebo vklee, chze - údržba stroj, mechanici,
obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panel
na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s obasným
penášením bemen do 15 kg, ezníci na jatkách, zpracování
masa, pekai, malíi pokoj, operátoi poloautomatických stroj,
montážní práce na montážních linkách v automobilovém
prmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích
tratí v kovoprmyslu, hutní údržba, prmyslové žehlení prádla,
ištní oken, runí úklid velkých ploch, strojní výroba v
devozpracujícím prmyslu.

131 až 160

IIIb

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních konetin, trupu,
chze, práce ve stavebnictví pi tradiní výstavb, ištní
menších odlitk sbíjekou a broušením, píprava forem na 15 až
50 kg odlitky, foukai skla pi výrob velkých kus, obsluha
gumárenských lis, práce na lisu v kovárnách, chze po
zvlnném terénu bez zátže, zahradnické práce a práce
v zemdlství.

161 až 200
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Tída práce

Druh práce

M (W.m-2)

IVa

Práce spojená s rozsáhlou inností svalstva trupu, horních
i dolních konetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve
vzpímené poloze, penášení bemen o váze 25 kg, práce se
sbíjekou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou pilou,
svoz deva, práce v dole – chze po rovin a v úklonu do 15q,
práce ve slévárnách, ištní a broušení velkých odlitk, píprava
forem pro velké odlitky, strojní kování menších kus, plnní
tlakových nádob plyny.

201 až 250

IVb

Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní inností svalstva trupu,
horních i dolních konetin - práce na pracovištích hlubinných
dol s runí ražbou – práce se sbíjekou, práce v lomech, práce
v zemdlství s vysokým podílem runí práce, strojní kování
vtších kus.

251 až 300

Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní inností svalstva
trupu, horních i dolních konetin - transport tžkých bemen
nap. pytl s cementem, výkopové práce, práce sekerou pi
301 a více
V
tžb deva, chze v úklonu 15 až 30q, runí kování velkých
kus, práce na pracovištích hlubinných dol s runí ražbou
v nízkých slojích.
Vysvtlivka k tabulce . 1
Práce neuvedené v tabulce se zaazují s ohledem na druh práce obdobného charakteru.
Pípustné hodnoty mikroklimatických podmínek pro kalendání rok
Tabulka . 2
Tída
práce

M
(W.m-2)

Operativní teplota to (°C)
to min
to opt
to max

va
(m.s-1)

Rh
(%)

SRto max
(g.h-1)
(g.sm-1)

d 80

20

22 r 2

28

0,1-0,2

107
856

II a

81-105

18

20 r 2

27

0,1-0,2

136
1091

II b

106-130

14

16 r 2

26

0,2-0,3

III a

131-160

10

12 r 2

26

0,2-0,3

256
2045

III b

161-200

10

12 r 2

26

0,2-0,3

359
2639

I

Vysvtlivky k tabulce . 2
to min je platná pro tepelný odpor odvu 1 clo
t o opt je platná pro tepelný odpor odvu 0,75 clo
t o max je platná pro tepelný odpor odvu 0,5 clo

30-70

171
1368

