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1. Úvod 
 Cílem práce je zhodnotit, zda akustická výstražná zařízení na vozidlech IZS 

používaná v současné době odpovídají podmínkám silničního provozu a umožňují 

těmto vozidlům bezpečnou a plynulou jízdu k zásahu.  

 Aby průjezd vozidel IZS jedoucích k zásahu byl plynulý a bezpečný, musí 

ostatní účastníci silničního provozu o tomto vozidle včas vědět. Včasné varování 

umožní účastníkům silničního provozu bezpečný a klidný úhybný manévr. V případě, 

že řidič není včas varován, jeho reakce jsou zmatené a mnohdy způsobí průjezdu 

vozidla IZS spíše komplikace než plynulý průjezd.  

 Již v dobách ručních stříkaček tažených koňmi používali hasiči při jízdě 

k požárům trubky, kterými na sebe upozorňovali. Nebylo to však z důvodu hustoty 

silničního provozu, ale toto troubení sloužilo především k upozornění obyvatelům města 

či vesnice, že došlo k požáru. Vždy však dvojtónové houkání znamenalo, že se stalo 

něco mimořádného, kde je urychleně potřeba pomoci. 

 S postupným vývojem automobilů a houstnutím silničního provozu se přešlo od 

ručních trubek na vzduchové klaksony ovládané a umístěné přímo na vozidle. Dalším 

významným krokem ve vývoji výstražných zařízení bylo zavedení optických 

výstražných zařízení, lidově zvanými majáky, díky kterým bylo možno pohledem oka 

okamžitě rozeznat, ze kterého auta vychází varovný signál. Také při zásahu za tmy bylo 

už zdálky vidět, kde stojí hasičský vůz, a bylo možno ho bezpečně objet, či mu umožnit 

bezpečný průjezd. Od prvního použití těchto optických zařízení, kdy se používaly 

jednoduché majáky po stranách střechy kabiny vozidla, uběhlo již několik desetiletí a 

v současné době se používají vysoce svítivé LED diody, se zábleskovým systémem, 

usazené v několika panelech na rampě. 

 Také akustické sirény prodělaly značný pokrok a v dnešní době je již 

standardem elektronická siréna s vysokým výkonem reproduktoru a variabilitou tónů. 

 V současné době, kdy je v ČR čtyři a půl milionu automobilů a osobní automobil 

se pomalu stává životním standardem, je provoz, zvláště ve velkých městech a na 

dálnicích, stále hustší. V souvislosti s hustotou provozu roste mimo jiné také hlučnost 

v ulicích a na komunikacích. Výrobci automobilů se tomu snaží čelit účinnější 

zvukovou izolací interiéru vozidel, aby řidiči a cestující zažívali co nejkomfortnější a 

nejklidnější jízdu. V automobilech jsou také ve většině případů instalována autorádia, 

která ještě více zpříjemňují řidičům zážitek z jízdy.  
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 Řidiči jsou tak ve stále menším sluchovém kontaktu s okolním provozem. To 

však při projíždění vozidla IZS, které má právo přednostní jízdy, může znamenat 

podstatné omezení plynulosti i bezpečnosti jeho jízdy. Výrobcům osobních automobilů, 

kteří mají snahu automobily co nejlépe zvukově izolovat od okolí, tak výrobci 

akustických výstražných zařízení oponují instalací stále výkonnějších reproduktorů na 

střechy vozidel IZS.  

 Protože tento koloběh nemůže trvat věčně, tato bakalářská práce má za cíl 

zhodnotit, zda v současnosti používaná akustická výstražná zařízení jsou dostatečně 

slyšitelná pro účastníky silničního provozu a zda existuje i jiný způsob upozornění 

účastníků silničního provozu na projíždějící vozidlo IZS. 
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2. Rešerše 
 Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných vědeckých publikací 

zaměřených na problematiku zvláštních zvukových výstražných zařízení. Priorita byla 

kladena především na akustické vlastnosti těchto zařízení, na prováděná měření a na 

slyšitelnost těchto zařízení v podmínkách reálného provozu. Dalším cílem bylo provést 

průzkum odborných publikací zaměřených na průzvučnost konstrukcí motorových 

vozidel. 

 Pro účely této rešerše byly prostudovány celkem 4 odborné publikace zaměřené 

na výše uvedenou problematiku. Všechny pocházejí z roku 2010. Dvě z těchto publikací 

jsou diplomové práce z Fakulty bezpečnostního inženýrství a jsou získané ze serveru 

dSpace. Další publikace pochází z archivu absolventských prací Technické univerzity 

v Liberci a Vysokého učení technického v Brně. Z těchto odborných publikací byly 

vybrány dvě, které byly informačním základem této práce, a tato práce se na jejich 

poznatky snaží navázat a aplikovat je v praxi. 

  Diplomová práce [6] se zabývá měřením akustického výkonu výstražných 

zařízení na vozidlech Policie ČR, zejména na úroveň akustického tlaku 

v bezprostředním okolí vozidla a dále v kabině vozidla, a to zejména z hlediska 

hygienických limitů hladiny akustického tlaku působícího na člověka. Dále se zabývá 

studiem legislativy vztahující se k problematice akustických výstražných zařízení. 

Bakalářská práce [5] se zabývá problematikou akustických vlastností textilních 

materiálů používaných v konstrukcích osobních automobilů a jejich zkoušením a 

legislativou.  
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3. Zvuk a jeho vlastnosti 

3.1. Fyzikální vlastnosti zvuku 

 Z fyzikálního hlediska je zvuk mechanickým vlněním pružného prostředí. 

V daném prostředí (pevná látka, kapalina, plyn) se šíří konečnou rychlostí. Ve vzduchu 

se akustická vlna šíří přibližně rychlostí 340 m/s. Hranice slyšitelného zvuku se 

pohybují ve frekvenčním rozsahu 16 - 20 000 kmitů za sekundu (Hz). Pod touto hranicí 

se vlnění nazývá infrazvuk a nad touto hranicí ultrazvuk. Šíření zvuku je spojeno 

s přenosem energie. Částice daného prostředí se přitom nepohybují jednosměrně se 

šířícím se vlněním, ale pouze kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Akustické 

vlnění prostupuje prostředím od zdroje zvuku ve vlnoplochách, jak je ukázáno na obr. 1. 

Vlnoplocha se vyznačuje tím, že v jejich všech bodech je v daném časovém okamžiku 

stejný akustický stav.[3]  

 
Obrázek 1: Šíření zvuku v prostoru [3] 

 
 Vlastnosti zvuku jsou popsány několika fyzikálními parametry, pro účely této 

práce jsem vybral ty, které jsou pro pochopení dané problematiky směrodatné.  

3.2. Akustický tlak 

 Šíření zvuku v bodové řadě je charakteristické místy se zředěním a zhuštěním 

částic. Tato místa se navenek projevují jako místa přetlaku a podtlaku. Akustický tlak je 

definován jako rozdíl mezi okamžitou velikostí celkového tlaku v daném bodě 

zvukového pole a statickou hodnotou tlaku atmosférického. Jedná se tedy o střídavou 

složku tlaku, která je přičtená k atmosférickému tlaku díky přítomnosti zvuku. 

Akustický tlak je ve srovnání s tlakem atmosférickým zanedbatelný, nicméně jeho 

hodnoty vnímá lidské ucho již od Pa5102 −
⋅ .[3] 
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3.3. Akustický výkon 

 Akustický výkon je určen množstvím přenesené akustické energie za jednotku 

času. Výkon je dán všeobecně součinem rychlosti v a působící síly F. Když se dosadí za 

sílu F součin akustického tlaku a plochy na kterou působí, získá se následující rovnice 

[3] 

SvpvFW ⋅⋅=⋅= 1  

 V případě, že je akustický výkon vztažen na jednotku plochy, zavádí se tzv. 

měrný akustický výkon N. Pokud je ve všech bodech uvažované rovinné vlny stejný 

akustický stav, lze ho popsat následující rovnicí.[3] 

vPN ⋅=  2  
 Kde v je akustická rychlost, což je taková rychlost, se kterou kmitají jednotlivé 

částice prostředí, kterým se šíří zvuková vlna. Nejedná se o rychlost šíření zvuku 

v prostoru, která je oproti rychlosti v o mnoho řádů vyšší.[3] 

3.4. Intenzita zvuku 

 Z výše uvedeného vyplývá, že měrný akustický výkon je funkcí času. 

V technické akustice se pracuje s efektivními hodnotami. Nikoliv tedy s hodnotami 

průměrnými, pro které můžeme obecně psát výraz [3] 

∫=

T

m dy
T

y
0

)(
1

ττ  3   

Kde je  y(τ) závislost sledované veličiny na čase, 

 ym průměrná hodnota funkce v časovém intervalu T. 

 Následující vztah odpovídá běžnému postupu určování efektivních hodnot 

v technické akustice [3] 

∫=

T

ef dy
T

y
0

2 )(
1

ττ  4 

 Pro harmonický signál je výsledek naznačené integrace následující. Např. 

efektivní akustický tlak pef [Pa] harmonického signálu je definován vzorcem [3] 

2
0p

pef =   5 

 Podobně lze pro akustickou rychlost psát  

2
0v

vef =   6 

 Měrný akustický výkon je dán součinem okamžitých hodnot akustického tlaku a 

akustické rychlosti. Pro uplatnění již diskutovaných efektivních hodnot je vhodné zavést 
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pojem intenzita zvuku I [W/m2], která je střední hodnotou měrného akustického 

výkonu [3] 

τdN
T

I
T

∫=

0

1
  7 

Kde T je doba integrace. Pro harmonické signály je tato doba rovna době jedné periody. 

Řešením integrálu dosazením výrazu pro rovinnou vlnu se získá rovnice [3] 

cp

p
ucI

⋅⋅
=⋅⋅⋅=

22

1 2
02

0
2

ωρ   8 

 Intenzitu zvuku lze také vyjádřit jako součin efektivního akustického tlaku a 

efektivní akustické rychlosti. [3] 

efef vpI ⋅=   9 

 Dosazením do vztahu (2.8) z výrazu (2.5) se získá konečný vzorec [3] 

c

p
I ef

⋅
=

ρ

2

 10 

 Na platnosti tohoto výrazu je založeno nejenom měření hluku, ale i ostatní 

akustické výpočty. Platí sice pouze pro vlnu rovinnou, ale s dostatečnou přesností je ho 

možno využívat i při šíření kulových vln.[3] 

3.5. Decibelové stupnice v akustice 

 Akustické veličiny, které se používají jak k popisu akustického pole, tak 

k charakterizování zdrojů zvuku nebo akustických vlastností materiálů, nabývají hodnot 

v rozsahu několika řádů. Například nejtišší slyšitelné zvuky způsobují fluktuace 

akustického tlaku kolem 10-5 Pa, pro běžný hovor to jsou setiny pascalu a během 

koncertu symfonického orchestru dosahují fluktuace tlaku až jednotek pascalu. 

Akustické výkony zdrojů zvuku, které denně potkáváme, mohou být v rozpětí 10-9-101 

W a např. proudový motor dopravního letadla představuje zdroj zvuku o výkonu až 105 

W. Podobně je tomu i s ostatními veličinami. Proto se v akustice zavádějí hladinová 

vyjádření veličin, která vycházejí z logaritmu poměru dané veličiny s nějakou 

referenční hodnotou. Druhým důvodem pro zavedení hladin na základě logaritmu je 

Weberův-Fechnerův zákon, ze kterého vyplývá logaritmická závislost mezi vjemem a 

fyzikální veličinou, která jej způsobila. [2] 

 3.5.1. Hladina akustického tlaku 

 Nejslabší zvukový signál, který je ještě schopen zaznamenat nepoškozený lidský 

sluch je Pa5102 −
⋅ . Na druhou stranu je ucho schopno snášet akustické tlaky více než 
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milionkrát větší. Vyjadřování hodnot akustického tlaku v Pa by tedy bylo velice 

nepřehledné a vedlo by k častým chybám. Proto byla pro akustický tlak zavedena 

hladina akustického tlaku, která je definována vztahem [3] 

0

log20
p

p
Lp ⋅=  11 

Kde  p je sledovaný akustický tlak v Pa 

 p0 je referenční akustický tlak 

 Tato logaritmická stupnice má jako výchozí bod referenční hodnotu akustického 

tlaku p0 = Pa5102 −
⋅ , čemuž odpovídá v decibelové stupnici 0 dB. Každému 

zdesetinásobení akustického tlaku v Pa odpovídá zvýšení hladiny akustického tlaku o 20 

dB. [3] Graficky je vztah mezi jednotlivými akustickými veličinami zobrazen na 

obrázku 2. 

  K výhodám logaritmické stupnice s jednotkami v dB patří také to, že lépe 

vystihuje sluchový vjem relativní hlasitosti než lineární stupnice s jednotkami Pa. 

Odůvodnění je možno najít v tom, že lidský sluch reaguje na procentní změny 

akustického tlaku, což odpovídá  Weber-Feschnerově zákonu. Je nutno poznamenat, že 

1 dB je nejmenší změnou, kterou lidský sluch může zaznamenat. Zvýšení hladiny o 6 

dB odpovídá zdvojnásobení akustického tlaku. [3] 

 
Obrázek 2: Vztah akustických veličin 
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4. Fyziologie vnímání zvuku 
 Předmětem fyziologické akustiky je způsob zpracování zvukového signálu - 

podnětu - sluchovým orgánem, který je prostřednictvím nervového systému spojen 

s mozkovou kůrou, kde působí sluchový vjem. Sluchový vjem je tedy odrazem 

zvukového děje ve vědomí člověka. Není však jeho přesným obrazem, protože je 

ovlivněn subjektivními fyziologickými zákonitostmi (např.únavou, věkem).[2] 

4.1. Sluchový orgán 

 Sluchový orgán z anatomického hlediska dělíme na tři části: zevní ucho, střední 

ucho a vnitřní ucho.[2] Na obrázku 3 jsou zobrazeny jeho jednotlivé části, které jsou 

popsány níže v textu. 

 
Obrázek 3: Sluchový orgán[2] 

4.1.1. Zevní ucho 

 Zevní ucho se skládá z boltce a zvukovodu. Boltec určuje směrovou 

charakteristiku sluchového orgánu. Schopnost lokalizace směru, ze kterého zvuk 

přichází, se projevuje až od cca 500 Hz, přičemž nejlépe je možno lokalizovat zvuky 

s frekvencí kolem 5 kHz. Zvukovod je trubice o délce asi 25 mm a oválném průřezu 

s šířkou 7 - 8 mm. V něm dochází k rezonanci dopadajícího zvuku, což ovlivňuje 

frekvenční charakteristiku sluchového orgánu. Předěl mezi zevním a středním uchem 

tvoří bubínek.[2] 
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4.1.2. Střední ucho 

 Bubínek je oválná blanka z tenkého vaziva, která má tvar pláště kužele mířícího 

špičkou dovnitř. K bubínku je shora přirostlá rukojeť kladívka, které je první ze tří 

sluchových kůstek středního ucha: kladívka, třmínku a kovadlinky. Kladívko je vrostlé 

rukojetí do bubínku a na horním konci se rozšiřuje do hlavičky, která je spojena 

s kovadlinkou. Ta se rozděluje na dva výběžky. K prvnímu, kratšímu, jsou uchyceny 

závěsné vazy. Druhý, delší, probíhá dolů podél rukojeti kladívka a je sklouben s třetí 

kůstkou: třmínkem. Třmínek je zakončen oválnou ploténkou, která je přirostlá k blance 

oválného okénka. Oválné okénko odděluje střední ucho od vnitřního ucha.[2] 

 Do středního ucha ústí Eustachova trubice, která spojuje dutinu středního ucha 

s nosohltanem. V klidu je uzavřena a otevírá se při polknutí. Ve středním uchu jsou dva 

malé svaly: napínač bubínku, který je upnut na krček kladívka, a třmínkový sval, který 

je napnut mezi třmínkem a stěnou středního ucha. Tyto svaly mají důležitou funkci při 

ochraně vnitřního ucha při přílišném hluku. Střední ucho převádí kmity vzduchu 

dopadající na bubínek v kmity v tekutině vnitřního ucha. Středoušní svaly se reflexivně 

stahují při překročení hladiny cca 70 dB, čímž chrání sluchový orgán. Reflexní reakce 

nastupuje s jistou latencí, takže pro krátké impulsy (méně než 30 ms) není účinná. Proto 

je impulsní hluk nebezpečnější z hlediska poškození sluchu.[2] 

4.1.3. Vnitřní ucho 

 Vnitřní ucho se nachází v kanálcích ve skalní kosti, které se nazývají labyrint. 

V kostěném labyrintu je uložen blanitý labyrint, což jsou vlastně dva smyslové orgány. 

Prvním je tzv. vestibulární ústrojí, které se nachází ve třech polokruhovitých kanálcích a 

v předsíni. Sluchová část vnitřního ucha se nachází v hlemýždi. Hlemýžď tvoří necelé 

tři spirálovité závity a je rozdělen na dvě patra. Mezi nimi je hlemýžďová chodba. Zde 

vlivem rozdílné koncentrace sodíku a draslíku dochází k potenciálovému rozdílu cca 80 

mV. Hlemýžďová chodba je shora oddělena Reissnerovou membránou a zdola basilární 

membránou, na které se nachází Cortiho orgán. Ten slouží jako převodník 

z mechanických oscilací vnitřního ucha na signály, které mohou být zpracovány 

nervovým systémem. Je složen z pilířových a podpůrných buněk, mezi nimiž je 

rozmístěno přibližně 20 000 vláskových buněk, jejichž vnitřní potenciál je -60 mV. Při 

rozkmitání basilární membrány se výběžky vláskových buněk ohýbají a deformují 

dotykem s krycí membránou. Tím jsou vyvolány změny elektrických poměrů, které jsou 

na spodní straně vláskové buňky předávány do nervových zakončení sluchového nervu. 
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Ten přivádí zvukem způsobené vzruchy do sluchové oblasti kůry velkého mozku. Zde 

pak dochází ke konečné analýze zvukového podnětu.[2] 

4.2. Oblast slyšení 

 Sluchový orgán lze považovat za snímač akustického tlaku. Aby byl zvuk 

slyšitelný, musí intenzita, resp.akustický tlak, překročit určitou hodnotu, která se nazývá 

práh slyšitelnosti. Práh slyšitelnosti je závislý na frekvenci, ale je také rozdílný podle 

toho, zda se jedná o čisté tóny nebo pásmový či širokopásmový šum. Závisí také na 

směru dopadu zvuku a zda se jedná o práh monaurální (jedním uchem) nebo binaurální. 

[2] 

Naopak při určité velké intenzitě podnětu mohou být drážděny i hmatové receptory 

(kolem 120 dB), tomu odpovídá práh hmatový a při dalším zvýšení intenzity je již 

podráždění sluchového orgánu vnímáno jako bolest (okolo 140 dB). Zde se nachází 

práh bolesti. Při takovýchto intenzitách dochází poměrně rychle k trvalému poškození 

sluchového orgánu. Mezi prahem slyšitelnosti a prahem hmatovým se nachází oblast 

slyšitelnosti neboli sluchové pole. Ve sluchovém poli je možno najít oblast frekvencí a 

intenzit řeči a hudby, jak je znázorněno na obrázku 4.[2] 

 
Obrázek 4: Sluchové pole[2] 
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4.3. Maskování zvuku 

 Jestliže je ucho současně vystaveno dvěma rozdílným zvukům, je všeobecnou 

zkušeností, že je-li jeden silný, druhý je zastřený a nemusí být téměř slyšet. Tento jev se 

nazývá „masking effect“ a říká se, že velmi silné zvuky překrývají zvuky slabé. 

Maskovací efekt se vysvětluje jako posunutí prahu slyšení způsobené silnějším zvukem. 

Jeho velikost záleží na rozdílu frekvencí mezi oběma zvuky. Posunutí prahu slyšení je 

největší okolo frekvence maskujícího tónu a je rozdílné pro čisté tóny a pro zvuky 

širokopásmové.[3] 

 Na obrázku 5 je znázorněno posunutí prahu slyšení způsobené maskováním 

s ohledem na velikost hladiny akustického tlaku a frekvenci. Je zřejmé, že maskující 

tón, v tomto případě o kmitočtu 1,2 kHz, maskuje především zvuky o vyšší frekvenci. 

Tak např. tón o kmitočtu 8 kHz a hladině akustického tlaku 35 dB bude slyšet, když 

maskovací zvuk o kmitočtu 1,2 kHz bude mít hladinu akustického tlaku nižší než 100 

dB.[3] 

 
Obrázek 5: Posunutí hranic slyšitelnosti maskováním[3] 

 Tento jev může také do značné míry ovlivnit slyšitelnost výstražného signálu. 

Například frekvence sirény AZD 530A, používané na vozidlech PČR se pohybuje 

v rozsahu 540-1500 Hz. Hluk na komunikacích způsobený provozem dopravních 

prostředků se pohybuje ve frekvenčním rozsahu 200-2000 Hz. Z toho je zřejmé, že 
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k maskovacímu efektu může docházet ve značné míře, a to v celém rozsahu zvuku 

sirény. 
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5. Legislativní požadavky 
 Problematika zvláštních výstražných zařízení je řešena v několika právních 

předpisech, zákonech a vyhláškách. Jedná se zejména o vymezení práva na použití 

zvláštních výstražných zařízení, způsobu jejich použití, dále o povinnosti ostatních 

řidičů. Řešená je také oblast technických podmínek, homologace a povolování 

zvláštních výstražných zařízení, a to zvlášť pro zvuková výstražná zařízení a zvlášť pro 

světelná výstražná zařízení. V této souvislosti jsou zde uvedeny jednotlivé předpisy, ve 

kterých se konkrétní problematika řeší. 

 5.1. Zákony 

 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Z hlediska tohoto zákona jsou podstatné dva paragrafy a to: §31 -

výstražná znamení a §41 a §42 - jízda vozidel s právem přednostní jízdy. 

Z tohoto zákona vyplývá, že řidič může dávat výstražná znamení, je-li to nutné 

k odvrácení hrozícího nebezpečí. V závislosti na konkrétní situaci může buďto 

využít zvukového výstražného znamení, nebo světelného zařízení. Místo 

zvukového výstražného zařízení může řidič také použít krátkého probliknutí 

dálkových světel. Pokud se však jedná o řidiče uplatňujícího právo přednostní 

jízdy, užívá se pojmu zvláštní výstražné zařízení. Tím je myšleno zvláštní 

výstražné světlo modré barvy doplněné o zvláštní zvukové výstražné znamení. 

Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným 

světlem modré barvy mohou být vybavena vozidla: [7] 

  
a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního 

předpisu 
  

b) Vězeňské služby 
  

c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu 
 

d) obecní policie, která určí obec 
 

e) hasičských záchranných sborů 
 

f) důlní záchranné služby 
 

g) poruchové služby plynárenských zařízení 
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h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické 
dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče 

 
i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění 

humanitárních úkolů civilní ochrany 
 

j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu 
 

k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního 
předpisu 

 

 Kromě těchto uvedených vozidel to mohou být dále vozidla, které stanoví vláda 

nařízením dle §137 odst.1. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č.110/2001 Sb., které 

umožňuje použití zvláštních výstražných světel modré barvy doplněných o zvláštní 

zvukové výstražné znamení následujícím vozidlům: 

a) prezidenta republiky, 
 

b) předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
 

c) předsedy Senátu Parlamentu České republiky, 
 

d) členů vlády, 
 

e) náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, 
 

f) velitele vzdušných sil Armády České republiky, 
 

g) velitele pozemních sil územní obrany Armády České republiky, 
 

h) velitele logistiky Armády České republiky, 
 
i) jednotek požární ochrany, 

 
j) vojenských hasičských jednotek, 

 
k) horské služby, 

 
l) celní správy, 

 
m) poruchové služby energetických zařízení, 

 
n) speciální motocyklové jednotky Hradní stráže, 

 
o) Státní plavební správy, 

 
p) Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., města Hradec Králové, a. s., města 

Liberec, a. s., Dopravního podniku Ostrava, a. s., Plzeňských dopravních 
podniků, a. s., 
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q) právnických osob neuvedených v písmenech h) až l) provozujících dráhu 

tramvajovou nebo dráhu trolejbusovou, 
 

r) Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, Žatec.[11] 
 
 Další zákon, který upravuje provoz na pozemních komunikacích je zákon č. 

 56/2001 Sb. O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 

307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona vyplývá, že do 

provozu může být uvedené pouze takové vozidlo, které je schválené 

k provozu. Toto se dokládá schválením technické způsobilosti vozidla. Aby 

technická způsobilost byla schválena, musí být mimo jiné doložena 

homologace konstrukčních částí vozidla, mezi které patří i zvláštní výstražná 

zařízení. 

5.2. Vyhlášky ministerstev 

 Podrobnější technické požadavky na zvláštní výstražná zařízení stanovuje 

prováděcí vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. O schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Dle §24 může být na vozidle umístěno pouze zvláštní zvukové výstražné 

zařízení  schváleného typu a musí být na vozidle umístěno tak, aby při  provozu  za  

jakýchkoliv  podmínek  nedocházelo  k jeho poškození nebo  změně zvukových 

vlastností.  Spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení je stanovena nejméně na 105 

dB(A). 

 Vyhláška ministerstva vnitra č.53/2010 Sb. O technických podmínkách požární 

techniky, se ke zvláštním výstražným zařízením staví poněkud okrajově. V bodě 23 je 

zde pouze uvedeno, že zvláštní výstražné zařízení modré barvy doplněné zvláštním 

zvukovým výstražným zařízením je součástí zásahového požárního automobilu. Musí 

splňovat pouze schopnost reprodukovat mluvené slovo. K výkonu ani umístění na 

vozidle se vyhláška nevyjadřuje. 

5.3. Nelegislativní akty 

 Se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k dodržování 

evropských norem a zákonů. K těmto zákonům existuje rovněž celá řada norem a 
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směrnic. Ve vztahu k výstražným zařízením je to například předpis EHK/OSN č.28 - 

Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových 

vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály. Tento předpis se však netýká zvláštních 

zvukových výstražných zařízení, ale pouze zvukových výstražných zařízení. Nicméně 

z hlediska akustických vlastností je zde požadavek na maximální hodnotu akustického 

tlaku vydávanou akustickým výstražným zařízením. V žádné jiné literatuře ani 

legislativě není horní hranice stanovena. V tomto předpise je uvedena hodnota 115 dB 

pro motocykly o výkonu do 7 kW a 118 dB pro vozidla kategorie M a N a pro 

motocykly nad 7 kW. 

 V předpise EHK/OSN č.65 - Jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních 

výstražných svítilen motorových vozidel se z hlediska akustických vlastností a 

požadavků nic nenachází. Z technických požadavků tohoto předpisu je možno vzít 

v úvahu zkoušku deštěm, která je sice definována pro výstražné svítilny, nicméně 

v praxi jsou tyto svítilny většinou součástí světelné rampy, kde je společně s nimi 

instalován i reproduktor zvláštního zvukového výstražného zařízení. Zkouška spočívá 

v tom, že se prvek namontuje do své normální provozní polohy, se všemi součástmi a 

otvory a je vystaven skrápění vodou v množství 2,5 mm za minutu, přičemž voda je 

směrována v úhlu 45 °. Během zkoušky se zařízení otáčí kolem své svislé osy rychlostí 

4 otáčky za minutu. Tato zkouška trvá 12 hodin nepřetržitě a po další hodině je vzorek 

překontrolován. Pozitivní výsledek je v případě, že množství nahromaděné vody 

nepřevýšilo 2 cm3. 

 Z uvedených zákonů, vyhlášek a předpisů lze usuzovat, že příliš mnoho 

požadavků na zvláštní zvukové výstražné zařízení není. Nikde například není 

specifikováno, v jaké výšce a v jaké poloze má být na vozidle umístěn reproduktor. 

Nejběžnější umístění je buďto na střeše jako součást světelné rampy, nebo pod přední 

kapotou v masce vozidla. Samotné umístění však již značně ovlivňuje slyšitelnost 

zařízení. Dále, přestože jsou uvedeny požadavky na minimální akustický tlak vydávaný 

zařízením, není specifikováno, v jaké vzdálenosti od vozidla má tato hodnota být 

dosažena. Rovněž pro tato zařízení není specifikována horní hranice vyvolávaného 

akustického tlaku, což se může negativně projevit na osobách vyskytujících se 

v blízkosti vozidel se zapnutým výstražným zařízením. Záleží tedy jen na výrobci, jak 

bude respektovat práh bolesti lidského sluchu a jak mu přizpůsobí výkon zařízení. 
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6.  Okolnosti slyšitelnosti v reálném provozu 
 Výše uvedené akustické veličiny a zákonitosti šíření a vnímání zvuku jsou 

teoretické a vztahy je vyjadřující jsou uvažovány v ideálních podmínkách. Není zde 

brán ohled na celou řadu okolností, které se v podmínkách reálného městského provozu 

uplatňují a mají značný vliv na slyšitelnost výstražných zařízení.  

 Při jízdě automobilem je řidič vystaven celé řadě vjemů, nejen akustických,  

přitom musí koordinovat několik pohybů k ovládání automobilu, neustále vyhodnocovat 

situaci v provozu a pružně na ni reagovat, aby nedošlo ke zdržení provozu či k dopravní 

nehodě. Proces řízení automobilu představuje extrémní psychickou námahu. Z množství 

informací, které musí mozek vyhodnocovat, představují akustické vjemy zlomkovou 

část. Skrývá v sobě však ještě několik dílčích složek, které se vzájemně doplňují, sčítají 

nebo ruší. Vnímání výstražného signálu z jedoucího vozidla s právem přednostní jízdy 

tedy není jen záležitostí akustického výkonu výstražného zařízení.  

 Když nebudou uvažovány subjektivní vlivy jako věk člověka, momentální 

psychické rozpoložení či soustředěnost, patří sem hluk z okolního provozu, hluk 

vznikající pohybem vozidla, hluk motoru, hluk v kabině (klimatizace, autorádio). 

Všechny tyto hluky brání dobré slyšitelnosti a výstražný akustický signál by je měl za 

každých okolností překonat.  

6.1. Hluk okolního provozu 

 Hlučnost na komunikacích je závislá na mnoha faktorech. Narůstá s počtem 

projíždějících aut za jednotku času, s jejich rychlostí, se zvyšujícím se poměrem 

nákladních vozidel a autobusů a také se zhoršující se kvalitou povrchu vozovky. Ve 

větších městech se na hluku v ulicích také značně podílí tramvajová doprava. 

Nejvyšších hodnot tedy tento hluk dosahuje na frekventovaných dopravních tepnách a 

v křižovatkách ve městech, kde projíždí souvislý dopravní proud. Na obrázku 6 je 

znázorněna hluková mapa města Brna, ze které je patrné, jaký vliv na hlučnost prostředí 

má silniční provoz. Nejvyšší hodnoty hlukového ukazatele prakticky kopírují 

frekventované komunikace velkého a malého městského okruhu a také dálničního 

obchvatu města. 
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Obrázek 6: Hluková mapa aglomerace Brno 2007 [17] 

    

 Hodnoty vyšší než 70 dB ve smyslu vyhlášky 523/2006 Sb. O hlukovém 

mapování překračují povolené hodnoty. Hodnoty hlukového ukazatele den - večer - noc 

jsou přepočteny zvláštním vzorcem, který určuje váhu jednotlivých denních dob podle 

jejich délky a průměrné hodnoty hladiny akustického tlaku. Tento ukazatel tedy 

nepodává informaci o maximální hladině hluku, který v ulici může nastat. Tyto dvě 

hodnoty však nejsou natolik odlišné, aby to mělo vliv na slyšitelnost akustického 

výstražného signálu. 

6.2. Hluk při obtékání vozidla vzduchem 

 Dalším významným rušivým elementem při jízdě je tzv. aerodynamický hluk. 

Jedná se o hluk, který je způsoben obtékáním vzduchu kolem pohybujícího se vozidla. 

Popis takovéhoto obtékání by byl otázkou samostatné práce a je značně ovlivněn tvarem 

karoserie a typem vozidla, proto je teorie obtékání tělesa vysvětlena na tělese válcového 

tvaru. 
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 Při obtékání válce vznikají diskrétní složky zvuku. Nestabilní proudění za 

obtékaným válcem je doprovázeno vznikem vírů, které, jak experimenty potvrdily, se 

v pravidelném rytmu utrhávají od obtékaného tělesa a vytvářejí tzv. Kármanovu vírovou 

cestu. Vznikající periodické fluktuace tlaku vedou k dipólovému charakteru vyzařování 

akustické energie. Vyzařovaný akustický výkon je úměrný 6. mocnině náběhové 

rychlosti. Komplikovanější případ nastane, je-li proudění tekutiny turbulentní.[3] 

 Jestliže se do turbulentního proudu tekutiny vloží tuhé těleso, zvýší se 

vyzařování akustické energie. Turbulentní proud sám o sobě bude nadále vyzařovat 

zvuk podle daných zákonitostí. Na rozhraní plynného a pevného prostředí se navíc 

projeví fluktuace síly Fi, která má vyšší akustickou účinnost, a proto se celkový 

akustický vyzářený výkon zvýší proti případu volné turbulence.[3] 

 Mechanismus vzniku zvuku je velice těžké popsat matematicky. V praxi se 

nejčastěji přistupuje k řešení problému pomocí modelových zkoušek. Při obtékání desky 

obdélníkového průřezu se ukazuje, že se jedná opět o dipólový charakter vyzařování 

zvuku. Destička vložená do proudu vzduchu, který vytéká z trysky o průměru 25 mm, 

zvýší generaci zvuku cca o 20 dB.[3] 

 Z výše uvedeného lze tedy usuzovat, že při pohybu vozidla bude docházet 

k mnohem složitějším turbulencím a fluktuacím a tudíž i k výraznějšímu zvýšení 

generace zvuku. 

 6.3. Hluk motoru 

 Hluk motoru představuje také podstatnou část v celkovém hluku působícím 

rušivě na řidiče. Závisí především na otáčkách motoru. Kromě toho také na kvalitě 

oleje, vlastní konstrukci motoru (zda se jedná o vznětový či zážehový motor), způsobu 

odhlučnění motoru. Dle platných evropských předpisů, konkrétně EHK č.51, platí pro 

oblast motorových vozidel mezní hodnoty akustického tlaku způsobených vozidlem 

uvedené v Tabulka 1. 
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Tabulka 1: Mezní hodnoty hluku způsobeného vozidlem 

 6.4. Vliv autorádia 

 Málokterý řidič auta, ve kterém je instalováno autorádio, ho při jízdě vypíná. 

Poslech rádia zpříjemňuje a zkracuje dlouhou cestu, pomůže informovat řidiče o 

případných dopravních komplikacích na trase, o počasí a aktuálních zprávách. Kromě 

klasického radiopřijímače je většina dnešních autorádií vybavena též CD mechanikou, 

USB vstupem a technologií pro přehrávání skladeb ve formátu MP3. Každý si tak může 

během jízdy v autě poslechnout svoji oblíbenou hudbu, aniž by byl limitován dosahem 

rádiového signálu nebo žánrem, který právě naladěná stanice hraje. Toto však může mít 

neblahý vliv na pozornost při jízdě. Zejména u řidičů mladších ročníků, kteří si libují 

v poslechu hlasité hudby a netají se tím, že jsou na ní závislí a „nesnáší ticho“. 

 Vliv autorádia, na rozdíl od dříve uvedených zdrojů hluku, může každý řidič 

ovlivnit. Záleží pouze, na jakou hlasitost si přehrávač nastaví. Ve snaze přehlušit hluk 

přicházející zvenčí, popřípadě zevnitř (např. puštěnou klimatizací), většinou řidiči 

nastavují hlasitost rádia na takovou úroveň, že se od okolního provozu zcela izolují. 

 Případného projíždějícího vozidla IZS i se zapnutým výstražným zařízením si 

řidič vůbec nemusí všimnout.  

 6.4.1. SDVC 

 Je také potřeba podotknout, že většina současných automobilů je již z výroby 

vybavena autorádiem s funkcí SDVC (speed device volume control). Jedná se o 

Kategorie vozidel  Mezní 

hodnota 

(dB) 

Vozidla pro dopravu osob s nejvýše 9 sedaly, včetně sedadla 
řidiče 
 

 74 

<150 kW 78 Vozidla pro dopravu osob s více než 9 sedadly, včetně sedadla 
řidiče a s celkovou hmotností vyšší než 3,5t 
 >150 kW 80 

<2t 76 Vozidla pro dopravu osob s více než 9 sedaly, včetně sedadla 
řidiče, vozidla pro přepravu nákladů 
 2-3,5t 77 

<75 kW 77 

75-150kW 78 

Vozidla pro přepravu nákladů s maximální povolenou hmotností 
nepřevyšující 3,5t 

>150 80 
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elektronickou funkci, kdy autorádio zvyšuje hlasitost podle rychlosti automobilu, nebo 

podle otáček motoru, eventuelně kombinací obojího. Informace jsou do rádia posílány 

zpravidla přes palubní počítač. Z hlediska komfortu jízdy je tato funkce řidiči vítaná, 

nicméně z hlediska bezpečnosti znamená další zvukové izolování řidiče od okolního 

provozu i při vyšších rychlostech.    

 Jak bylo uvedeno v úvodu, aby vozidlo IZS mělo umožněn bezpečný průjezd 

v dopravním proudu, je zapotřebí, aby o něm ostatní účastníci silničního provozu včas 

věděli. Neexistuje však doposud žádné měřítko, které by říkalo, kolik času potřebuje 

řidič k provedení bezpečného úhybného manévru. Zároveň je obtížné určit, kolik času 

řidič skutečně má, respektive s jakým předstihem uslyší výstražné zařízení 

projíždějícího vozidla IZS. Jedním z úkolů této práce je navrhnout a zrealizovat 

experiment ke zhodnocení slyšitelnosti výstražného zařízení ve vozidlech. Tomuto 

úkolu je věnována další kapitola. 
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7. Měření slyšitelnosti ZZVZ 
   V této části je práce zaměřená na praktické ověření slyšitelnosti zvláštních 

zvukových výstražných zařízení. Na vstupu jsou dva typy výstražného zařízení. Jeden 

reprezentuje současně nejvíce používané výstražné zařízení na vozidlech HZS ČR 

s umístěním na střeše. Druhý typ není tolik rozšířený, je používán například hasiči na 

územním odboru Brno-město. Zde byl však použit z důvodu jeho umístění v masce 

vozu.  Dále jsou na vstupu dva typy osobních automobilů, reprezentující nejčetněji 

registrovaná vozidla v ČR. Jedno z vozidel zastupuje vozidla starší 10 let, druhé vozidla 

do 3 let. Dalším vstupním parametrem byl posluchač, který subjektivně hodnotil, zda 

slyší akustický výstražný signál. K hodnocení bylo použito několik modelových situací, 

které se můžou vyskytnout v podmínkách reálného provozu. 

 Výstupem měření byla vzdálenost, na kterou byl výstražný signál za daných 

podmínek slyšet. 

7.1. Místo měření 

 Měření proběhlo v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s., na komunikaci mezi 

bránou č.4 a pavilonem Z. Jedná se o přímou asfaltovou komunikaci bez překážek. 

Okolní zástavbu představují výstavní pavilony se stavební výškou do 19 m a 

vzdáleností od komunikace od 20 do 50 m. Situace je znázorněna na obrázku 7. 

Výchozí vzájemná vzdálenost mezi vozidly byla stanovena na 600 m, a to od zadní 

svislé roviny osobního vozidla po přední svislou rovinu hasičského vozu. 

 
Obrázek 7: Trasa měření s vyznačením pozic jednotlivých vozidel [18] 
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7.2. Vozidla posluchače 

 Měření proběhlo na dvou vozidlech, která byla dle údajů z centrálního registru 

vozidel vybrána jako vhodní reprezentanti. Vozidlo Škoda Felicia bylo vybráno jako 

reprezentant starších vozidel, jelikož podíl registrovaných vozidel starších než 10 let je 

60 % a zároveň Škoda Felicia je na třetím místě v celkovém počtu registrovaných 

vozidel (k 30. 6. 2012). Vozidlo Škoda Octavia bylo vybráno proto, že je druhým 

nejčastěji registrovaným vozidlem v ČR a je stále v prodeji, představuje tedy zástupce 

vozidel s moderními konstrukčními prvky, audio systémem a moderními prvky 

odhlučnění.  

 Vybraná technická data o těchto vozidlech a použitých autorádiích jsou uvedena 

v Tabulka 2. 

Tovární značka Škoda Felicia Škoda Octavia II 
Typ LXI EFF613F BE61Z 
Rok výroby 1999 2010 
Typ motoru 781.136 M CFHC 
Max.výkon[kW]/ot[1/min] 50/5000 103 
Zdvih.objem[cm3] 1289 1968 
Druh karoserie samonosná-5dveřová-hatchback Elegance 
Typ autorádia Sencor SCD 7605 BMR Škoda Auto-Bolero 

Tabulka 2: Technické parametry osobních vozidel 

7.3. Posluchač 

 Protože všechny pokusy probíhaly pouze s jedním posluchačem, jsou výsledky 

značně ovlivněny jeho subjektivními sluchovými schopnostmi. Z technických důvodů 

však nebylo možné realizovat tento experiment s více posluchači, jelikož by to značně 

časově prodloužilo celé měření. Areál výstaviště byl však k dispozici na omezenou 

dobu, stejně jako zásahová vozidla HZS. Posluchač byl muž ve věku 26 let, příslušník 

HZS. Jelikož příslušníci HZS pravidelně absolvují komplexní zdravotní prohlídku, lze 

usuzovat, že jeho sluch je v pořádku.  

 Další skutečnost, která ovlivnila vnímání posluchače, je to, že seděl 

v zastaveném autě. Nebyl tedy rozptylován okolnostmi řízení vozidla a silničního 

provozu. V reálných podmínkách je také řidič rozptylován například telefonním 

hovorem, rozhovorem se spolucestujícími apod. 
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7.4. Měřicí přístroje 

7.4.1. Měřicí kolečko  
Typ: Stanley MW 40M 

Průměr kolečka : 318 mm 

Jednotka měření : 1dm (0,1m) 

Maximální vzdálenost měření : 10000 m 

5místné počitadlo s nulovacím tlačítkem  

Přesnost +/- 1% z naměřené hodnoty 

7.4.2. Hlukoměr DT 85A 
Vybrané vlastnosti jsou vypsané z technické specifikace výrobku a jsou uvedeny 
v Tabulce 2. 

7.4.3. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí Voltcraft 
VC 4in1 

Vybrané vlastnosti jsou vypsané z technické specifikace výrobku a jsou uvedeny 
v Tabulka 3. 
 

 DT 85A VC 4in1 

výrobní číslo: 10078288 10093646 

frekvenční rozsah  31.5Hz~8KHz 32 Hz~10 kHz 

dynamický rozsah 40~130dB 35~130 dB 

frekvenční vážení A A/C 

mikrofon 1/2" kondenzátorový kondenzátorový 

rozlišení 0,1dB 0,1dB 
max.četnost 
měření 2 za sekundu 1,5 za sekundu 
standardní 
nejistota 

±3,5dB při 94 dB, 
1kHZ ±3,5dB při 94 dB, 1kHZ 

provozní teplota 0-40°C 0-50°C 

provozní vlhkost 10-90%RH 10-80%RH 

rozměry (D,Š,V) 210x55x32 251x85x40 mm 

hmotnost 135g včetně baterie 
360g bez externích 
senzorů 

Tabulka 3: Vybrané technické údaje použitých hlukoměrů 
 

7.5. Typy zvláštního  zvukového výstražného zařízení 

 Při tomto experimentu byly použity dva typy zvláštního zvukového výstražného 

zařízení.  

 Prvním zástupcem je rampa VNL 024F od firmy Holomý Electronics osazená 

jedním reproduktorem o výkonu 100 W. Rampa je umístěna na střeše kabiny vozu. 
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Vůz, který byl pro účely experimentu použit, je CAS 20 T815 Terrno. Jedná se o 

v současné době hojně využívaný typ zvláštního zvukového výstražného zařízení v ČR. 

Dodává se však v různých konfiguracích, a to jak z hlediska osazení rampy optickými a 

akustickými prvky, tak z hlediska jejich výkonu. Dále v textu bude toto zařízení 

uváděno jako VNL 024F.  

 Druhým zástupcem je akustické výstražné zařízení od firmy Hänsch 

Warnsysteme GmbH Typ 510/520 s jedním reproduktorem o výkonu 60 W. V ČR toto 

zařízení není příliš rozšířené, používá se na několika vozech územního odboru Brno. 

Toto výstražné zařízení je umístěno pod maskou vozu CAS 20 MAN TGM 15.280. 

Dále v textu bude toto zařízení uváděno jako Hänsch 510/520.  

7.6. Simulace autorádia 

 Pro účely tohoto měření byl vliv autorádia simulován následujícím způsobem. 

V autorádiu s CD přehrávačem bylo puštěno CD s nahrávkou krátkého úseku skladby, 

několikrát se opakující za sebou bez přestávky, v celkové délce 11 minut 55 vteřin. Aby 

tak bylo dosaženo co nejvyváženějšího hluku, ale zároveň zachovány podmínky, které 

se co nejvíce blíží realitě, byla použita skladba Narcotic od kapely Liquido, a sice úsek 

mezi 23. a 45. vteřinou, který tvoří hudební frázi. Tato fráze byla pomocí programu 

Audacity 1 vystřižena a vložena několikrát za sebe. 

7.7. Okolní podmínky 

 Měření probíhalo ve venkovním prostoru za teploty 1°C a relativní vlhkosti 

vzduchu 31,7 %. Hladina akustického tlaku přirozeného pozadí dosahovala hodnoty 48 

dB. Teplota uvnitř kabiny vozidla posluchače byla 23,3°C pro vozidlo Škoda Felicia a 

22,6°C pro vozidlo Škoda Octavia. Vozidla posluchače byla umístěna ve vzdálenosti  

20 m od pavilonu Z kruhového půdorysu, o výšce 42,5 m a vnějším průměru 123 m. 

Toto umístění mohlo způsobovat odraz výstražného signálu, a tím zesílit jeho 

slyšitelnost pro posluchače. Oproti tomu okolní zástavba, kterou tvoří výstavní pavilony 

brněnského výstaviště, není tak hustá jak v ulicích města, zde je tedy vliv odrazu 

poměrně omezen. 

7.8. Postup měření 

 V osobním vozidle seděl na místě řidiče posluchač. Zkoušené vozidlo se 

nepohybovalo, stálo zabrzděné na stálém místě. Na začátku každého pokusu zkoušky se 

                                                 
1 Audacity ® 1.3.14-beta 
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zaznamenala hladina akustického tlaku uvnitř i vně vozidla posluchače. Hasičský vůz se 

ze vzdálenosti 600 m od vozidla posluchače pomalu přibližoval (rychlostí do 10 km/h) 

se zapnutým akustickým výstražným zařízením v poloze 1. Jakmile posluchač ve 

zkoušeném vozidle uslyšel výstražný signál, dal pomocí radiostanice znamení řidiči, 

který okamžitě zastavil vůz. Následně byl proveden pomocí měřicího kolečka odečet 

vzdálenosti mezi vozidly, která byla zaznamenána jako sledovaná veličina. Byla také 

zaznamenána maximální hladina akustického tlaku ve vozidle posluchače dosažená 

vlivem výstražného zařízení. Vedle řidiče seděl komisař, který držel v ruce hlukoměr a 

snímal akustický tlak uvnitř kabiny vozidla a zapisoval hodnoty do tabulky. Pro 

porovnání změn akustického tlaku uvnitř a vně vozidla byl použit druhý hlukoměr 

postavený ve vzdálenosti 50 cm od dveří spolujezdce a ve výšce 50 cm, který snímal 

hladinu akustického tlaku vně vozidla.  

 Hlavní sledovanou veličinou byla vzdálenost, na kterou řidič slyší výstražné 

zařízení. Dalšími sledovanými veličinami byly hladiny akustického tlaku, a to na 

začátku a na konci pokusu, uvnitř a vně vozidla. 

7.9. Scénáře měření  

 Zkoušky proběhly v několika scénářích. Snahou jednotlivých scénářů bylo co 

nejvíce se přiblížit reálným podmínkám v silničním provozu. 

1) Volný prostor - První scénář probíhal v nastartovaném autě na 

volnoběh, s vypnutým autorádiem a ventilátorem puštěným na prostřední 

stupeň. Mezi vozidlem posluchače a hasičským vozem nebyla žádná 

překážka a vozidla byla navzájem přímo viditelná. 

2) Rádio potichu - Při druhém pokusu se k podmínkám nastaveným v bodě 

1 přidalo autorádio, v tomto případě nastavené na nižší hlasitost, tak aby 

řidiče příliš nerozptylovalo, ale přitom, aby zvuk byl pro něj zřetelný.  

3) Rádio nahlas - Následoval scénář se zesíleným autorádiem na vyšší 

hlasitost, a to takovou, kdy řidič prakticky neslyší motor vlastního 

vozidla a nejvíce vnímá hudbu z autorádia. Protože v tomto případě 

záleží na konkrétním typu autorádia a celkovém provedení audio 

systému v daném automobilu, byla v obou vozidlech nastavena hlasitost 

pomocí hlukoměru tak, aby dosáhla stejné hladiny akustického tlaku, 

nikoliv podle úrovně hlasitosti udávané autorádiem. Zajímavostí bylo, že 

hlasitost autorádia v automobilu Škoda Felicia byla nastavena na více 
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než  dvě třetiny maxima, zatímco v automobilu Škoda Octavia to při 

stejném akustickém tlaku uvnitř vozidla nepředstavovalo ani jednu 

třetinu možné hlasitosti autorádia. Je tedy evidentní, že novější rádia jsou 

dimenzována na mnohem vyšší výkony, a tím komplikují slyšitelnost 

okolí. 

4) Kolona - V dalším scénáři bylo za vozidlo s posluchačem postaveno 

další vozidlo s nastartovaným motorem na volnoběh. Snahou tohoto 

scénáře bylo nasimulovat situaci vozidel stojících v koloně. Do 

vzdálenosti 1m za vozidlo s posluchačem bylo postaveno vozidlo VW 

Transporter s motorem nastartovaným na volnoběh. V kabině posluchače 

byly podmínky nastaveny stejně jako ve scénáři č.1. 

5) Za křižovatkou - Zde bylo snahou vyzkoušet slyšitelnost výstražného 

zařízení za rohem křižovatky. Automobil posluchače byl postaven 15 m 

v kolmé vzdálenosti od komunikace, na které projížděl hasičský vůz, 

kolmo na směr jeho jízdy, za rohem budovy, ve vzdálenosti 2 m od 

budovy. Budovou byl pavilon F areálu BVV, s celkovou výškou 12,6 m. 

Vzdálenost měřená po zastavení vozidla byla vztažena od čela 

hasičského vozu po hranici křižovatky ve smyslu §2, odst.x Zákona 

č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 Ani v jednom z uvedených scénářů nejsou zohledněny akustické projevy 

způsobené jízdou vozidla - hluk od pneumatik, hluk obtékání vozidla vzduchem a hluk 

okolního provozu. Částečně simulovat hluk okolního provozu byla snaha ve scénáři č.4. 

Nicméně hluk jednoho vozidla jedoucího na volnoběh zdaleka nemůže nahradit hluk 

dopravního proudu. Ostatně je to patrné porovnáním naměřených hodnot akustického 

tlaku vně vozidla a hodnot na frekventovaných ulicích hlukové mapy. 

 Simulace hluku okolního provozu byla konzultována s pracovníky akustické 

laboratoře Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a výsledky konzultace 

vedly k tomu, že od této simulace bylo upuštěno. Znamenalo by to rovnoměrné 

ozvučení zkoušeného vozidla šumem ze čtyř stran. Tento šum by se musel nahrát 

v reálných podmínkách frekventované ulice. Dále by se muselo ozvučení nastavit tak, 

aby odpovídalo hodnotám akustického tlaku naměřeným v této frekventované ulici. 

S tím by souvisel nákladný přesun aparatury v hodnotě desítek až stovek tisíc korun, 

což není v současných finančních možnostech akustické laboratoře. Zároveň by to svým 

rozsahem daleko přesáhlo hranice této bakalářské práce. 
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7.10. Nejistota měření 

 Vzhledem k malému rozsahu celého experimentu a s ohledem na to, že pro 

každý scénář byl proveden pouze jeden pokus, jedná se u obou sledovaných veličin o 

nejistotu typu B. 

7.10.1. Měření délky  
 Největší nejistota měření byla dána především prodlevou mezi signálem 

k zastavení vozidla a vlastním zastavením. Byla reprezentována reakční dráhou řidiče a 

dráhou potřebnou k zastavení vozidla. Protože se vozidlo pohybovalo rychlostí do 15 

km/h, byla tato dráha v řádu jednotek metrů. Proto bude dále ve výsledcích hodnot 

délky počítáno s nejistotou +10 m. Nejistota je pouze v kladném smyslu, protože 

vozidlo bylo v pohybu, a tím zkracovalo změřenou vzdálenost. Ve výsledku je tedy 

potřeba tuto hodnotu přičíst. Nejistota měřicího kolečka byla oproti brzdné dráze 

zanedbatelná.  

7.10.2. Měření hladiny akustického tlaku 
 Nejistota této veličiny je určena z kalibračního certifikátu použitých hlukoměrů. 

Hodnoty nejistoty obou přístrojů jsou uvedeny v Tabulka 3.  

 S ohledem na specifičnost měření, které není dáno žádným normovaným 

postupem, se v experimentu projevovala celá řada nejistot a vnějších vlivů. Smyslem 

experimentu však nebylo provést co nejpřesnější měření, nýbrž poukázat na určitý 

problém vyskytující se v reálném provozu, kde také nejsou laboratorní podmínky. Toto 

se i s danou nejistotou podařilo. 

8. Výsledky a zhodnocení 
 Veškeré naměřené a zjištěné výsledky ze všech pokusů jsou shrnuty v tabulkách 

4 a 5. Tabulka 4 vyjadřuje výsledky pro automobil Škoda Felicia, Tabulka 5 platí pro 

Škodu Octavia. 

 Na jednotlivých řádcích jsou uvedeny scénáře, vždy pro daný typ výstražného 

zařízení. Ve sloupcích jsou uvedeny naměřené hodnoty hladin akustického tlaku na 

začátku pokusu (při výjezdu vozu) a v momentě, kdy posluchač uslyší signál (konec 

pokusu). V posledním sloupci je uvedena vzdálenost, ve které bylo výstražné zařízení 

pro posluchače slyšitelné. Pro větší přehlednost jsou zde stejnou barvou vyznačeny 

stejné scénáře. Zhodnocení podle jednotlivých scénářů je uvedeno dále. Pro větší 

přehlednost jsou hodnoty nejistot uvedeny pouze v Tabulka 4 a Tabulka 5. 
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    Felicia 

   

Hladina 
akustického 

tlaku na 
začátku pokusu 

[dB] 

Hladina 
akustického 

tlaku na konci 
pokusu [dB] 

Vzdálenost 
vozidla 

posluchače od 
hasičského vozu 

[m] 
typ 

ZZVZ čís. scénář uvnitř vně uvnitř vně   

1 volný prostor 55±3,5 61±3,5 55±3,5 61±3,5 518+10 

2 rádio potichu 64±3,5 62±3,5 64±3,5 62±3,5 435+10 

3 rádio nahlas 69±3,5 66±3,5 69±3,5 67±3,5 158+10 

4 kolona 55±3,5 66±3,5 55±3,5 67±3,5 241+10 V
N

L 
02

4F
 

5 za křižovatkou 55±3,5 61±3,5 55±3,5 63±3,5 78+10 

6 volný prostor 55±3,5 54±3,5 56±3,5 54±3,5 485+10 

7 rádio potichu 64±3,5 56±3,5 64±3,5 56±3,5 284+10 

8 rádio nahlas 70±3,5 58±3,5 70±3,5 59±3,5 43+10 

9 kolona 55±3,5 61±3,5 55±3,5 61±3,5 457+10 H
än

sc
h 

51
0/

52
0 

10 za křižovatkou 55±3,5 56±3,5 55±3,5 57±3,5 10+10 
Tabulka 4: Výsledky měření pro automobil Škoda Felicia 

 

   Octavia 

   

Hladina 
akustického 

tlaku na 
začátku pokusu 

[dB] 

Hladina 
akustického 

tlaku na konci 
pokusu [dB] 

Vzdálenost 
vozidla 

posluchače od 
hasičského vozu 

[m] 
typ 

ZZVZ čís. scénář uvnitř vně uvnitř vně   

11 volný prostor 54±3,5 56±3,5 54±3,5 56±3,5 395+10 

12 rádio potichu 63±3,5 65±3,5 63±3,5 68±3,5 187+10 

13 rádio nahlas 68±3,5 70±3,5 68±3,5 75±3,5 60+10 

14 kolona 54±3,5 55±3,5 54±3,5 56±3,5 303+10 V
N

L 
02

4F
 

15 za křižovatkou 54±3,5 55±3,5 54±3,5 60±3,5 76+10 

16 volný prostor 55±3,5 58±3,5 55±3,5 59±3,5 358+10 

17 rádio potichu 65±3,5 62±3,5 65±3,5 68±3,5 74+10 

18 rádio nahlas 70±3,5 75±3,5 70±3,5 80±3,5 19+10 

19 kolona 55±3,5 60±3,5 55±3,5 62±3,5 335+10 H
än

sc
h 

51
0/

52
0 

20 za křižovatkou 55±3,5 58±3,5 55±3,5 63±3,5 15+10 
Tabulka 5: Výsledky měření pro automobil Škoda Octavia 
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8.1. Slyšitelnost na volném prostoru 

 Z obecných zákonitostí šíření zvuku v prostoru lze usuzovat, že v tomto scénáři 

bude výstražné zařízení slyšet nejlépe. Provedené měření tuto úvahu potvrzuje. Zvuk, 

který zvláštní výstražné zvukové zařízení vydává, neměl žádnou mechanickou 

překážku. Rušení zvenčí bylo způsobené pouze přirozeným pozadím a rušení zevnitř 

bylo způsobeno pouze hlukem motoru a provozem ventilátoru. Hluk motoru na 

volnoběh však nebyl takový, aby výrazně ovlivnil slyšitelnost. 

  Felicia Octavia 
  na začátku na konci vzdálenost na začátku na konci vzdálenost 

č.pokusu typ ZZVZ uvnitř vně uvnitř vně   uvnitř vně uvnitř vně   

1,11 VNL 024F 55 61 55 61 518 54 56 54 56 395 
6,16 Hänsch 

510/520 55 54 56 54 485 55 58 55 59 358 
Tabulka 6: Zjištěné hodnoty pro scénář č.1 

 V Tabulka 6 jsou uvedeny naměřené a zjištěné hodnoty pro scénář na volném 

prostoru. Navzdory tomu, že na hlukoměrech nebyl zaznamenán žádný nárůst hladiny 

akustického tlaku, jak uvnitř, tak vně, výstražný signál byl pro člověka slyšitelný na 

poměrně velkou vzdálenost. Z hlediska jednotlivých automobilů posluchače jsou 

evidentní rozdíly v odhlučnění mezi staršími a současnými auty. Z Tabulka 6 je vidět, 

že v automobilu Škoda Felicia bylo výstražný signál slyšet na vzdálenost o 123 m delší 

než v automobilu Škoda Octavia. Toto číslo platí pro výstražné zařízení VNL 024F. Pro 

výstražné zařízení Hänsch 510/520 je tento rozdíl roven 127 m. Lze tedy říci, že 

z hlediska slyšitelnosti je bezpečnější model Felicia. 

 Rozdíly ve slyšitelnosti jednotlivých typů výstražných zařízení je možno 

sledovat na rozdílné vzdálenosti mezi pokusy 1 a 6, resp. 11 a 16. Zde se obě výstražné 

zařízení příliš neliší. Rozdíl činí 33 m ve Škodě Felicia a 37 m ve Škodě Octavia. 

8.2. Slyšitelnost při poslechu autorádia 

 Při tomto pokusu se již podstatně zvýšila hladina akustického tlaku uvnitř 

vozidla, a to vlivem zapnutého autorádia. U modelu Octavia byl navíc zaznamenán i 

nárůst hladiny akustického tlaku vně vozidla vlivem blízkosti zvukového výstražného 

zařízení. Znatelnější jsou také rozdíly mezi modely Felicia a Octavia. Z údajů v Tabulka 

7 je možno zjistit rozdíl 248 m pro výstražné zařízení VNL 024F a 210 m pro výstražné 

zařízení Hänsch 510/520.  
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   Felicia Octavia 
  na začátku na konci vzdálenost na začátku na konci vzdálenost 

č.pokusu typ ZZVZ uvnitř vně uvnitř vně   uvnitř vně uvnitř vně   

2,12 VNL 024F 64 62 64 62 435 63 65 63 68 187 
7,17 Hänsch 

510/520 64 56 64 56 284 65 62 65 68 74 
Tabulka 7: Zjištěné hodnoty pro scénář č.2 

 Rozdíly ve slyšitelnosti jednotlivých typů výstražných zařízení je možno 

sledovat na rozdílné vzdálenosti mezi pokusy 2 a 12, resp. 7 a 17. Zde je rozdíl 151 m 

v modelu Felicia a 113 m v modelu Octavia. Tyto rozdíly jsou tedy také znatelnější než 

u scénáře na volném prostranství a hovoří ve prospěch výstražného zařízení VNL 024F.  

8.3. Slyšitelnost při hlasitém autorádiu 

 Při tomto scénáři byla znatelná i vyšší hodnota hladiny akustického tlaku vně 

vozidla vlivem puštěného autorádia, jak je vidět v Tabulka 8. U modelu Octavia opět 

došlo k nárůstu hladiny akustického tlaku vlivem blízkosti zvukového výstražného 

zařízení. Hodnoty hladiny akustického tlaku uvnitř automobilů se drobně liší z důvodu 

rozdílné stupnice hlasitosti na zkoušených autorádiích. Hodnoty vzdáleností, na které 

byl výstražný signál pro posluchače slyšitelný, jsou ve srovnání se scénářem č.1 velmi 

nízké. Například pro model Octavia při puštěném autorádiu na uvedenou hlasitost bylo 

výstražné zařízení Hänsch 510/520 slyšet až ve chvíli, kdy  hasičský vůz stál 19 m za 

vozidlem. Při rychlosti vozu 45 km/h, která se běžně používá ve výpočtech to znamená, 

že řidič má 1 vteřinu na provedení úhybného manévru, což je zcela nereálné. Ostatní 

výsledky jsou rovněž alarmující. Je evidentní, že pokud si účastník silničního provozu 

pustí takto nahlas autorádio, nemůže blížící se vozidlo IZS včas uslyšet a umožnit mu 

bezpečný průjezd. Paradoxní je také to, že i tak vysoká hlasitost autorádia v modelu 

Octavia nebyla ani v jedné třetině rozsahu hlasitosti, které je autorádio schopno 

dosáhnout. 

 Stejně jako při ostatních scénářích je i zde znatelný rozdíl ve slyšitelnosti mezi 

modely Felicia a Octavia. Pro výstražné zařízení VNL 024F  je tento rozdíl roven 98 m 

a pro výstražné zařízení Hänsch 510/520 je roven 24 m. V tomto případě je rozdíl dán 

jednak rozdílnou průzvučností vozidel, jako v předchozích scénářích, a jednak 

konstrukcí a parametry audio systému vozidla. 

 Při srovnání jednotlivých typů výstražných zařízení dosahuje jednoznačně 

lepších výsledků výstražné zařízení VNL 024F. Pro výstražné zařízení Hänsch 510/520 

jsou vzdálenosti tak krátké, že případný úhybný manévr by řidič nestihl včas provést. 
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  Felicia Octavia 
  na začátku na konci vzdálenost na začátku na konci vzdálenost 

č.pokusuTyp ZZVZ uvnitř vně uvnitř vně   uvnitř vně uvnitř vně   

3,13 VNL 024F 69 66 69 67 158 68 70 68 75 60 
8,18 Hänsch 510/520 70 58 70 59 43 70 75 70 80 19 

Tabulka 8:Zjištěné hodnoty pro scénář č.3 

8.4. Slyšitelnost v koloně 

 Dle hodnot v Tabulka 9 je vidět, že auta, která si navzájem vytváří překážky, 

mají také nemalý vliv na slyšitelnost výstražného zařízení. Zejména ve srovnání se 

scénářem č.1, kdy byla zjišťována slyšitelnost ve volném prostoru, jsou zde vzdálenosti 

kratší. 

 Vzájemné rozdíly mezi modely Felicia a Octavia nejsou tak markantní jako u 

scénářů s použitím autorádia. Pro výstražné zařízení VNL 024F je tento rozdíl roven 62 

m, pro výstražné zařízení Hänsch 510/520 je roven 122 m. 

 Srovnání jednotlivých výstražných zařízení zde vychází ve prospěch 

výstražného zařízení Hänsch 510/520, což je jediný případ ze všech scénářů. Možné 

vysvětlení tohoto jevu je rozdílná vlnová délka zvukového signálu, která lépe překoná 

překážku v podobě užitkového vozidla, a je tak lépe slyšet. 

  Felicia Octavia 
  na začátku na konci vzdálenost na začátku na konci vzdálenost 

č.pokusu typ ZZVZ uvnitř vně uvnitř vně   uvnitř vně uvnitř vně   

4,14 VNL 024F 55 66 55 67 241 54 55 54 56 303 
9,19 Hänsch 

510/520 55 61 55 61 457 55 60 55 62 335 
Tabulka 9:Zjištěné hodnoty pro scénář č.4 

 
 

8.5. Slyšitelnost za křižovatkou 

 Ve srovnání s ostatními scénáři je za rohem křižovatky výstražný signál slyšet 

nejhůře. Je to zřejmé jednak z  Tabulka 10 a jednak z obecných vlastností šíření zvuku. 

Samotná křižovatka na šíření zvuku vliv nemá, avšak budovy, které se obvykle v jejích 

rozích nacházejí, se stávají podstatnou překážkou, která je zvukem překonána, až když 

je vůz ve velice krátké vzdálenosti od křižovatky. Navíc tato překážka je obvykle 

překonána skokově, takže i pro řidiče s vypnutým autorádiem a bez dalších vjemů je 

prakticky nemožné, aby výstražný signál slyšel dříve. Právě průjezdy křižovatkou jsou 

jedna z nejnebezpečnějších skutečností během jízdy k zásahu. 
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 Vzájemný rozdíl mezi modelem Felicia a Octavia není příliš znatelný, to právě 

vlivem výše zmiňovaného skokového překonání zvukové překážky. Podstatný rozdíl 

zde tvoří srovnání mezi jednotlivými modely výstražných zařízení. Jako u předchozích 

scénářů vychází lépe, a tudíž bezpečněji výstražné zařízení VNL 024F, které u modelu 

Felicia bylo oproti výstražnému zařízení Hänsch 510/520 slyšet o 68 m dále a u modelu 

Octavia o 61 m dále. 

  Felicia Octavia 
  na začátku na konci vzdálenost na začátku na konci vzdálenost 

č.pokusutyp ZZVZ uvnitř vně uvnitř vně   uvnitř vně uvnitř vně   

4,14 VNL 024F 55 61 55 63 78 54 55 54 60 76 
10,20 Hänsch 510/520 55 56 55 57 10 55 58 55 63 15 

Tabulka 10:Zjištěné hodnoty pro scénář č.5 

8.6. Celkové zhodnocení 

 Srovnáním zjištěných hodnot všech scénářů, obou typů výstražného zařízení i 

obou osobních vozidel byl experiment vyhodnocen následovně. 

 Slyšitelnost výstražných zařízení je obecně lepší ve starších vozidlech, 

protože jejich konstrukce nejsou tak dobře odhlučněné, jako u vozidel 

vyráběných v současné době. V některých případech je výstražný signál 

slyšet až 3krát hůře v automobilu Škoda Octavia oproti automobilu Škoda 

Felicia. 

 Posloucháním autorádia i na přiměřenou hlasitost, která nepřehlušuje 

veškerý okolní provoz, se může zhoršit slyšitelnost výstražného signálu až 

na čtvrtinu. 

 Posloucháním nepřiměřeně zesíleného autorádia, které přehlušuje 

veškerý okolní provoz, se může slyšitelnost výstražného signálu zmenšit až 

osmnáctkrát. 

 Za křižovatkou nebo za rohem budovy je výstražný signál slyšet, až je 

vůz nebezpečně blízko. Oproti rovné komunikaci se tato vzdálenost může 

zkrátit ze 485 m až na 10 m. 

 Při jízdě v koloně, kdy jsou si automobily navzájem zvukovou 

překážkou, se slyšitelnost výstražného signálu může snížit až o 92 m. 

 Pro každý scénář byl také vypočten aritmetický průměr hodnot ze všech variant 

experimentu (tj. model Felicia, model Octavia, výstražné zařízení VNL 024F, 

výstražné zařízení Hänsch 510/520) a tyto průměrné hodnoty byly následně 
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seřazeny podle velikosti, pro větší přehlednost. Z Obrázek 8 je názorně vidět, jak se 

slyšitelnost výstražného zařízení liší v daných situacích. 

 
Obrázek 8: Srovnání slyšitelnosti výstražného zařízení v daných scénářích-průměrné hodnoty 
  

 Aby bylo dosaženo přesnějších a směrodatnějších výsledků, bylo by zapotřebí 

provést mnohonásobně vyšší počet pokusů s více posluchači a ve více různých 

vozidlech. Nicméně i na takto malém experimentu se jednoznačně ukazuje, že 

slyšitelnost výstražných akustických zařízení je zejména poslechem autorádia a 

vlivem městské zástavby velice omezována. I při použití výkonnějších reproduktorů 

zvláštních zvukových výstražných zařízení dochází těmito vlivy ke značnému 

zkracování vzdálenosti, na kterou řidiči výstražný signál uslyší. 

9. Doporučení pro praxi 
 Na základě provedeného experimentu je zřejmé, že slyšitelnost zvláštních 

zvukových výstražných zařízení se zejména vlivem poslechu autorádií značně snižuje. 

Dále byl také prokázán trend snižování průzvučnosti osobních vozidel, což má rovněž 

negativní dopad na slyšitelnost zvláštních zvukových výstražných zařízení. Jednou 

z možností řešení je používat výkonnější reproduktory na vozidlech uplatňujících právo 

přednostní jízdy. Zde by se ale velice brzy narazilo na problém ohrožování chodců 

nadměrným hlukem, jelikož chodec není v provozu nijak zvukově izolován a pohybuje 

se v těsné blízkosti komunikace, kde může být vystaven nadměrnému akustickému 

tlaku vyvolanému zvláštním zvukovým výstražným zařízením. 

 Variantou, která by vedla k vyřešení tohoto problému, je použití jiného než 

zvukového výstražného zařízení. Na trhu je dostupné například zařízení Flister. 
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Využívají ho emergenční složky v Nizozemsku, odkud pochází, a v současné době se 

začíná rozšiřovat též u hasičů - záchranářů v Paříži. Jedná se o rádiovou vysílačku, která 

vysílá FM signál do vzdálenosti 50 - 800 m. Může vysílat současně na mnoha 

frekvencích od 89 do 106 MHz. Nejde však o rušičku. Zařízení pracuje s výkonem do 

110 mW. Může i přerušit CD nebo MP3 přehrávač, pokud má autorádio aktivní funkci 

TA. Tato funkce identifikuje, že je právě přenášeno dopravní hlášení. Na tento signál 

může reagovat autorádio třeba tím, že zvýší hlasitost, přejde z pohotovostního režimu, 

přeruší přehrávání CD nebo kazety, nebo se přeladí z jiného programu který nepřenáší 

dopravní informace. Flister tak umožňuje varování řidičů přímo v autech 

prostřednictvím jejich autorádia. 

9.1. Podmínky pro realizaci 

 Pásmo 87,5 - 107 MHz je určeno pro rozhlasovou službu. Provoz vysílacího 

rádiového zařízení je možný na základě individuálního oprávnění vydaného Českým 

telekomunikačním úřadem po kladném výsledku národní a mezinárodní koordinace 

v rámci rozhlasové služby a koordinace s prostředky letecké radionavigační služby 

v sousedním pásmu. 

 Podružně je na základě všeobecného oprávnění v tomto pásmu možný provoz 

zařízení krátkého dosahu – bezdrátových aplikací pro přenos zvuku s vyzářeným 

výkonem do 50 nW.  

Jelikož toto zařízení má výkon mnohonásobně vyšší, jeho provoz by byl možný na 

základě individuálního oprávnění. Podmínkou by však kromě souhlasu Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání byla i koordinace s prostředky letecké radionavigační 

služby na základě provedení výpočtu kompatibility s prostředky letecké navigační 

služby pověřeným pracovištěm. Tato koordinace spočívá v ověření kompatibility 

navrhovaného kmitočtu s již zkoordinovanými kmitočty rozhlasové služby, u FM i 

letecké navigační služby (LNS), jejíž pásmo sousedí s rozhlasovým. Vzhledem 

k mobilitě zařízení by však provedení této koordinace mohlo být poměrně 

komplikované. 
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10. Závěr 
 Cílem této práce bylo zhodnotit slyšitelnost výstražných zařízení ve vozidlech. 

Jedná se o poměrně složitou problematiku, kterou ovlivňuje řada faktorů, a do značné 

míry se jedná o subjektivní záležitost. Existují však obecné faktory, vycházející 

z fyzikálních vlastností zvuku a materiálů používaných v konstrukcích vozidel, které 

výrazně ovlivňují slyšitelnost zvláštních zvukových výstražných zařízeních. 

 Ke zhodnocení slyšitelnosti byl navržen a zrealizován jednoduchý experiment. 

Jednoduchý v tom ohledu, že se nejednalo o rozsáhlé statistické šetření ani přesné 

měření provedené na množství pokusů v laboratorních podmínkách. Jeho smyslem bylo 

zhodnotit slyšitelnost zvláštních zvukových výstražných zařízení v reálných 

podmínkách silničního provozu. K tomuto účelu byly použity dva různé typy 

výstražných zařízení, instalovaných na zásahových vozech HZS, používaných 

v současné době. Lišily se výkonem, umístěním na vozidle i tónem výstražného signálu. 

Dále byla použita dvě osobní vozidla, ve kterých se slyšitelnost výstražných zařízení 

hodnotila. S ohledem na počet vozidel registrovaných v ČR a jejich stáří byla vybrána 

vozidla Škoda Felicia a Škoda Octavia. Slyšitelnost výstražných zařízení v uvedených 

vozidlech byla hodnocena pomocí vzdálenosti mezi osobním vozidlem a vozem HZS, 

na kterou posluchač v osobním vozidle zřetelně slyšel výstražný signál. Pro provedení 

experimentu byly navrženy různé scénáře, jejichž výsledky byly následně vzájemně 

porovnávány a hodnoceny. První scénář probíhal na volném prostranství, kdy 

v osobním vozidle byl pouze nastartovaný motor na volnoběh a ventilátor v provozu. 

Další dva scénáře probíhaly s puštěným autorádiem na dvě různé úrovně hlasitosti. 

Následoval scénář, kdy za osobním vozidlem bylo postaveno další vozidlo, simulace 

kolony. Poslední scénář simuloval situaci za křižovatkou, za rohem budovy. 

 Shrnutí výsledků nejlépe vystihuje Obrázek 8, kde jsou zjištěné hodnoty 

graficky znázorněny. Obecně lze říci, že nejhorší slyšitelnost zvláštních zvukových 

výstražných zařízení je za křižovatkou, za rohem budovy. Dalším významným 

faktorem, který ovlivňuje slyšitelnost ZZVZ je poslech autorádia, kde při nepřiměřeně 

zvýšené hlasitosti dochází až k osmnáctinásobnému zkrácení vzdálenosti, na kterou je 

ZZVZ slyšet oproti situaci s vypnutým autorádiem. Na volném prostoru a v koloně 

vozidel je slyšitelnost ve srovnání s ostatními situacemi mnohonásobně lepší. 

 Na základě těchto výsledků je možno říci, že i když ZZVZ splňuje požadavky, 

které jsou na něj z hlediska legislativy a technických podmínek kladeny, zdaleka ne 

vždy dobře splňuje svoji funkci. Existuje však zařízení, používané emergenčními 
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složkami např. v Nizozemsku či ve Francii, fungující na principu FM vysílačky, které 

přímo do autorádií v dosahu 50 - 800 m vysílá výstražný signál. Řidiči jsou tak mnohem 

efektivněji varováni i při poslechu autorádia. 

 Využitelnost výsledků této bakalářské práce je zejména u složek IZS, které 

využívají vozidla s právem přednostní jízdy. Výsledky mohou pomoci například při 

výběru zvláštního zvukového výstražného zařízení. Možnost použití zmiňovaných FM 

vysílaček je technickým pokrokem v používání výstražných zařízení, z hlediska nutných 

povolení však vyžaduje koordinaci a společný postup všech potenciálních uživatelů - 

složek IZS. Druhotně mohou být výsledky této práce použity například v informačních 

kampaních o bezpečnosti silničního provozu. Řidičům zde může být prezentován vliv 

jednotlivých situací na slyšitelnost zvláštních zvukových výstražných zařízení. 
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