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Bakalářská práce shrnuje současné poznatky o hodnocení a měření hluku v pracovním 

prostředí. Jsou v ní uvedeny základní zákonitosti zvuku a šíření zvuku v prostředí. Dále je v ní 
popsána obecná činnost sluchového orgánu spolu s účinky hluku na člověka. Zmíněny jsou 
i legislativní požadavky pro měření a hodnocení hluku. Velký důraz je kladen na využití 
přístroje ACOUSTILIZER, se kterým bylo provedeno měření v reálných podmínkách 
provozu laboratoře FBI v souladu s platnou legislativou. Součástí práce je zhodnocení 
naměřených výsledků spolu s návrhem opatření pro konkrétní pracovní místa.  
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Bachelor's thesis summarises the current knowledge of the evaluation and 
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with the influence of noise on human beings are also described. Legislative requirements for 
measurement and the evaluation of noise are mentioned as well. Major emphasis is set on the 
usage of ACOUSTILIZER device with which measurement in real circumstances of 
operationing FBI lab in conformity with valid legislation was done.  Part of thesis is 
evaluation of measured results along with the disposal proposition for specific working 
stations.  
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1. Úvod 
Zvukem jsme obklopeni už od počátku našeho života. Pomáhá nám v dorozumívání, 

k předávání informací a varuje nás před nebezpečím. Právem je sluch po zraku druhým 

nejdůležitějším smyslem. Tento důmyslný orgán lidského těla umožňuje nejen vnímání 

zvuků, ale pomáhá nám i udržet rovnováhu lidského těla.  

V pracovním prostředí, a nejen v něm, se setkáváme s pojmem hluk. Pojmem hluk je 

jednoduše nechtěný zvuk, který nás obtěžuje nebo má škodlivé účinky na lidské zdraví.  Hluk 

je tedy značně individuálně různý podle osoby, na kterou působí. Jednou z nejzávažnějších 

vlastností hluku (zvuku) je, že se šíří na velké vzdálenosti, někdy i více než stovky metrů. 

Postihuje tedy nejen osoby pracující se zdrojem hluku, ale i osoby, které jsou v jeho okolí. 

Hluk působí nejen nepříznivě na psychickou stránku člověka, ale v převážné míře i na 

sluchový orgán, který je citlivý na řadu vnitřních i vnějších vlivů a je z tohoto důvodu také 

velmi zranitelný. Ačkoliv je poškození sluchu často trvalé a nevratné, v některých případech 

lékařská věda přesto vítězí nad přírodou. 

Abychom předešli poškození sluchového orgánu, je třeba zamezit škodlivé účinky 

hluku. Tyto škodlivé účinky je třeba vyhledávat, měřit a hodnotit. Posledním a nejvíce 

důležitým krokem je návrh opatření proti hluku.  

Cílem mé práce je zpracování komplexního shrnutí současných poznatků a požadavků 

na výskyt, hodnocení a měření hluku v pracovním prostředí s důrazem na ověření využití 

přístroje ACOUSTILIZER při hodnocení hlukové zátěže v reálných podmínkách provozu 

laboratoří FBI.  
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2. Fyzikální zákonitosti zvuku 
Fyzikálními ději zvuku se zabývá obor Akustika. Tento obor je spojen se vznikem 

zvukového kmitání (vlnění), jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem. Jak již bylo naznačeno, 

zvuk vzniká mechanickým kmitáním částic pružného prostředí, ve frekvenčním rozsahu 

vnímaným lidským uchem. Prostředí, ve kterém se kmitání jedné částice se vzájemnou 

vazbou přenáší na další částici, označujeme jako pružné prostředí. Na obrázku č. 1 je 

znázorněno šíření akustického kmitání (vlnění). [11] 

 

 
Obr. č. 1 Šíření vlnění ve volném prostoru [11] 

 

Zdroj zvuku rozkmitává částice prostředí (atomy, molekuly). Ty následně pomocí 

vazebných sil mezi částicemi přenášejí kmitání na další částici, dochází ke šíření kmitů 

(vlnění). K přenášení kmitů (vlnění) dochází v látkách všech skupenství. Známe dva 

druhy šíření vlnění. U plynů a kapalin vlnění postupuje pouze podélně (přímočaře). V tuhých 

látkách postupuje vlnění podélně i příčně, kdy částice pružného prostředí kmitají kolmo na 

směr, kterým vlnění postupuje. [11] U obou druhů šíření vlnění dochází ke změně objemu, 

tzn. stlačování a rozpínání. Současně se na tuto částici přenáší energie kmitavého pohybu. 

Částice, které se nacházejí ve stejném okamžiku a se stejnou fázi kmitu, tvoří tzv. vlnoplochy. 

Kolmice na směr šíření vlnoplochy nazýváme zvukovým paprskem. [18] 
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2.1. Šíření zvuku 

Ve volném prostoru se zvuková vlna šíří přímočaře od zdroje zvuku do všech směrů 

volně. Vlnoplochy tedy mají tvar koule. Podmínkou je, aby byl zdroj zvuku dostatečně malý 

(bodový). Při sledování vlnoplochy z velké vzdálenosti od kulového zdroje, můžeme tvar 

čelní plochy v jejím malém výseku plochy považovat za rovinnou. [11] Za rovinný zdroj 

můžeme považovat např. rozměrnou desku nebo souvislou řadu jedoucích aut. [17] 

Umístíme-li zdroji zvuku překážku v prostoru, dochází při dopadu zvukové vlny na 

překážku k mnoha jevům, např. vlny se začnou v prostoru odrážet, lámat, ohýbat, šířit 

samotnou překážkou, skládat s jinými vlnami atd. Projev daných jevů záleží na rozměrech 

překážky, tvaru, složení, vlnové délce zvukové vlny atd. Ve většině případů nastává, že se 

část zvuku odrazí, část zvukové energie pohltí (přemění na teplo) a část překážkou projde. Pro 

zjednodušení v následující části budeme brát, že překážka dokonale odráží zvuk. [18] 

 

2.1.1. Překážka ve zvukovém poli    

Pokud dojde k odrazu zvukové vlny, platí zde známe pravidlo o shodné velikosti úhlu 

dopadu a dorazu. Aby došlo k odrazu vlny, musí být rozměr překážky zvuku větší než je 

vlnová délka dopadajícího zvuku, tedy: l ≤ λ. Schématický nákres překážky ve zvukovém poli 

je na obrázku č. 2. Před překážkou dochází ke zvýšení akustického tlaku, za překážkou 

vznikne akustický stín. Pokud se zvýšil akustický tlak, dochází ke zvýšení hlučnosti zdroje, 

než je ve skutečnosti. Překážku může tvořit tělo měřícího, zaměstnance. [12] Tuto skutečnost 

jsem se pokoušel ověřit v pilotním měření v bodě 4. Protokol je uveden v příloze č. 1.  

 

 
Obr. č. 2 Překážka ve zvukovém poli [12] 
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Dopadá-li zvuková vlna kolmě na překážku, dochází k jejímu odrazu s opačnou fází. 

Odražená vlna vychází z bodu dopadu, ale s opačným znaménkem. Tato odražená vlna se šíří 

proti původní vlně a dochází k jejich skládání. Tento jev nazýváme interference. [17] 

Výsledkem tohoto projevu může být tzv. stojaté vlnění. Stojaté vlnění je znázorněno na 

obrázku č. 3. Je charakteristické tím, že body mají různé amplitudy (výchylky). Některé body 

jsou neustále v klidu. Tyto body nazýváme uzly. Body v maximálním pohybu nazýváme 

kmitny. [11] 

 

 

 
Obr. č. 3 Stojaté vlnění [12] 

 

Jestliže je časová prodleva mezi původní a odraženou zvukovou vlnou větší, než asi 

0,1 s, slyšíme odraženou vlnu samostatně. Tento jev nazýváme ozvěna. Pokud je prodleva 

v době větší než 0,06 s, ale menší než 0,1 s, dochází ke směšování zvukových vln a stěžuje 

srozumitelnost mluveného slova. [12] 

 

Pokud má překážka zakřivený tvar, je vypouklá nebo vydutá, dochází k rozptylu nebo 

soustředění zvuku. Při rozptylu se vlnoplochy zvětšují, a tím dochází k poklesu akustického 

tlaku i akustické intenzitě. Při dopadu na vydutou plochu dochází ke zmenšení vlnoploch, 

a tím zvýšení akustické intenzity i akustického tlaku. Těchto jevů se využívá zvláště 

v koncertních sálech, kde jsou proto postaveny zvlněné stěny a klenbovité stropy. [11, 18] 
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2.1.2. Překážka ve zvukovém poli, ve které je otvor 

Při dopadu zvukové vlny na překážku, ve které je otvor, záleží na poměru, v jakém 

jsou vlnová délka zvuku a průměr otvoru. [11] Následující situace, jaké mohou nastat, jsou 

znázorněny na obrázku č. 4. Pokud je vlnová délka zvuku výrazně menší, než průměr otvoru 

λ ≤ d, prochází zvuková vlna otvorem bez deformací. Je-li vlnová délka stejná s průměrem 

otvoru λ = d, zvuková vlna se kolem hran otvoru částečně ohýbá. Posledním případem je, kdy 

vlnová délka je výrazně větší, než průměr otvoru λ ≥ d, za překážkou se vytvoří nová vlna. 

Nová vlna se vytvoří v místě otvoru, jako kdyby zde byl umístěn zvukový zdroj. [18] 

 

 
Obr. č. 4 Průchod zvuku otvorem [12] 

 

 

3. Základní fyzikální veličiny pro hodnocení zvuku 
Různé druhy zdroje zvuku vytváří rozdílné akustické vlnoplochy mající různé 

frekvence (kmitočet) vlnění f [Hz; s-1] a rychlost šíření c [m·s-1]. Proto dále rozebereme 

základní fyzikální veličiny pro hodnocení zvuku. 

 

Vlnová délka 

Na obrázku č.1 je zobrazena veličina λ [m], která se nazývá vlnová délka. Tato 

veličina nám určuje vzdálenost mezi dvěma nejbližšími body bodové řady, kde je ve stejný 

čas stejný akustický stav. Pokud částice kmitá harmonicky, vzniká mechanická vlna 

sinusového průběhu. Mezi délkou vlny, frekvencí a rychlostí šíření zvuku platí vztah [11]:  

 

f
c

   [m; m·s-1, s-1] 

Kde: 
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λ je vlnová délka [m] 

c je rychlost šíření zvuku [m·s-1]  

f je frekvence kmitání [Hz; s-1] 

 

Frekvence 

Frekvence určuje počet kmitů (počet opakování) za sekundu, které vykoná kmitající 

hmotný bod. Je dán vztahem [10]: 

 

T
f 1
   [Hz; s-1] 

 

Kde: 

f je frekvence kmitání [Hz; s-1] 

T je doba trvání jednoho opakování [s] 

 

Lidské ucho dokáže vnímat frekvenci jako jeho výšku. Tony hluboké mají nízkou 

frekvenci. Tony vysoké vysokou frekvenci. [11] 

 

Rychlost šíření zvuku 

Rychlost zvuku je rychlost, jakou se zvukové vlny šíří prostředím. Většinou se pod 

tímto pojmem myslí rychlost zvuku ve vzduchu. Rychlost šíření vzduchu závisí na 

atmosférických podmínkách, především na teplotě vzduchu. Podle [12] mají tlak a vlhkost 

vzduchu zanedbatelné účinky na rychlost šíření zvuku. Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je 

dána vztahem: 

 

 607,08,3310c   [m·s-1] 

 

Kde: 

c0 je rychlost zvuku [m·s-1] 

υ je teplota vzduchu [°C] 

 

Obvykle uvádíme rychlost zvuku pro teplotu +20 °C, této teplotě odpovídá rychlost 

zvuku c0 = 344 m·s-1. [12] 
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Akustický tlak 

Kmitající částice hmotné částice působí na překážku určitým tlakem. Tento tlak 

nazýváme akustický tlak a vyjadřuje sílu působící na jednotku plochy. Akustický tlak je dán 

vztahem: 

 

S
Fp     [Pa; N, m2] 

 

Kde: 

p je akustický tlak [Pa] 

F je působící síla [N] 

S je plocha [m2] 

 

Nejslabší tlak, jaký je schopné lidské ucho vnímat, je akustický tlak 2·10-5 Pa. [13] 

Tato hodnota je vztažná hodnota akustického tlaku a je stanovena označením p0. Největšímu 

tlaku, při kterém ještě nepociťujeme bolest, odpovídá akustický tlak 200 Pa. Máme tedy 

stanovený rozsah akustického tlaku 2·10-5 – 200 Pa, to odpovídá poměru 1 : 10 000 000. Tak 

velký akustický rozsah tlaku je velmi těžké jednoduše vyjádřit. Proto k zjednodušení tohoto 

rozsahu byla stanovena jednotka decibel [dB]. [18] 

 

Hladina akustického tlaku 

Jak již v předchozím odstavci bylo nastíněno, hladina akustického tlaku slouží 

k zjednodušení velkého rozsahu akustického tlaku. Ke snížení rozsahu bylo docíleno 

logaritmickým poměrem ke vztažné hodnotě. [11] Hladina akustického tlaku je definována 

vztahem: 

 

0

log20
p
pL    [dB] 

 

Kde: 

p je akustický tlak 

p0 je vztažná hodnota akustického tlaku, p0 = 2·10-5 Pa  
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Pokud do vztahu dosadíme stanovený rozsah akustického tlaku 2·10-5 – 200 Pa, 

dochází k vytvoření logaritmické stupnice. Vytvořená logaritmická stupnice značně 

zpřehledňuje rozsah a lépe vystihuje subjektivní sluchový vjem. Jako výchozí vztažná 

hodnota akustického tlaku byla stanovena p0 o kmitočtu 1 kHz, čemuž odpovídá na 

decibelové stupnici hodnota 0 dB. Zvýšení hladiny o 6 dB odpovídá zdvojnásobení 

akustického tlaku. [10, 11] 

 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku 

Pro hygienické hodnocení je základní veličina ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A LAeq, která odpovídá průměrné hladině akustického tlaku A. [8] Ekvivalentní hladina 

akustického tlaku je dána vztahem: 

 

dt
T

L
AT

Aeq

1,0

0

101log10    [dB] 

 

Kde: 

LAeq je ekvivalentní hladina akustického tlaku 

A je průměrná hladina akustického tlaku 

T je doba, pro níž se stanovuje ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq, většinou je 

stanovena na 480 min – osmihodinová směna  
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4. Fyziologická akustika 

4.1. Sluchový orgán 

Pojem sluchový orgán označuje veškeré orgány, které přeměňují zvukové vlny na 

nervové impulsy jdoucí do mozku. Na Obrázku č. 5 je schéma sluchového orgánu. Tato 

nastíněná jednoduchá proměna v sobě skrývá mnoho složitých procesů (přenos, hlasitost, 

intenzita, atd.), které zpracovávají jednotlivé části sluchového orgánu. Největším úskalím při 

zkoumání sluchového orgánu je, že činnost nervů v lidském uchu se řídí jinými fyzikálními 

zákonitostmi, než přenos zvuku v prostředí. Pro jednoduché zvuky nenalezneme jednoduchou 

fyzikální závislost. Sluchový orgán anatomicky dělíme na periferní a centrální část. [13] 

Periferní část – Zpracovává přicházející zvukové vlny do ucha a jejich následný 

převod do podoby nervových impulsů. Periferní část se skládá ze zevního ucha, středního 

ucha a vnitřního ucha. 

Centrální část – Tvoří sluchové dráhy (sluchový nerv, mozkový kmen, podkorové 

oblasti) a sluchové centrum.  

 

 
Obr. č. 5 Schéma sluchového orgánu [19] 
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Zevní ucho se skládá z boltce, zvukovodu a bubínku. Viditelnou částí zevního ucha je 

boltec, který svádí zvukové vlny do zevního zvukovodu. Zevní zvukovod je oválná trubice 

délky 2,5 – 3 cm. [13] Kůže, která pokrývá zevní zvukovod, obsahuje tukové a mazové ušní 

žlázy, které produkují ušní maz – cerumen. [7] Ušní maz spolu s jemnými chloupky zabraňuje 

vnikání prachu, cizích těles (např. hmyz), a tím napomáhá k přirozenému samočisticímu 

procesu zvukovodu - nečistoty jsou z něj vypuzovány směrem ven. Zevní zvukovod slouží k 

vedení akustických vln k bubínku, který tvoří vzduchotěsné rozhraní mezi zevním a středním 

uchem.  

Napříč středním uchem jsou umístěny nejdrobnější kůstky v našem těle – kladívko, 

kovadlinka a třmínek v oválném okénku. Zvukové vlny rozkmitávají bubínek. Tyto kmity 

rozkmitávají kladívko a následně přecházejí na kovadlinku a bezprostředně na třmínek 

v oválném okénku. [14] Třmínek svými vibracemi přenáší zvuk ze vzdušného prostředí 

středního ucha do kapalného prostředí ucha vnitřního.  

Oválné okénko tvoří rozhraní mezi středním uchem a vnitřním uchem. Vibrace, 

způsobené základnou třmínku v oválném okénku se šíří v kapalině v hlemýždi. O závěrečnou 

přeměnu tlaku tekutiny v hlemýždi na bioelektrické nervové signály se stará tzv. Cortiho 

orgán, který obsahuje zvukocitlivé řasinky. [14] Jakákoliv změna tlaku v hlemýžďové dutině 

ovlivní zvukocitlivé řasinky. Pohyb řasinek vyvolá tvorbu bioelektrických nervových signálů 

směřujících do hlemýžďového nervu a poté do mozku.  

Kromě sluchového ústrojí je ve vnitřním uchu schováno i ústrojí rovnovážné. 

Vzhledem k uložení ve vestibulu vnitřního ucha se též nazývá ústrojím vestibulárním. [7] 

 

4.2. Sluchové pole 

Sluchové pole označuje oblast zvuků, kterou je zdravý slyšící člověk schopen vnímat. 

Sluchové pole se často označuje jako sluchový vjem. Sluchový orgán zaznamenává zvuk 

pomocí dvou údajů: intenzity a frekvence. [9] 

Nejslabší intenzitu zvuku, jaké je schopné lidské ucho vnímat, je akustický tlak o 

hodnotě 2·10-5 Pa. [11] Tuto hodnotu akustického tlaku nazýváme prahem sluchu a odpovídá 

decibelové stupnici 0 dB. Je třeba zdůraznit, že každý jedinec má individuální práh sluchu. 

Horní hranici sluchu označujeme jako práh bolesti. Práh bolesti je nejnižší intenzita zvuku 

působící již bolest, odpovídá přibližně 125 dB.  

Lidský sluch vnímá frekvenční oblast v rozsahu nejčastěji od 20 Hz do 20 000 Hz 

(případně od 16 Hz do 20 kHz). Aby lidské ucho vnímalo tento rozsah kmitočtů, musí 
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akustický tlak překročit prahovou hodnotu pro danou frekvenci. Frekvenční oblast pod 20 Hz 

označujeme jako infrazvuk. Frekvenční oblast nad 20 kHz označujeme jako ultrazvuk. Rozsah 

sluchového pole (tvar a velikost) je u každého jedince různý. Tvar a velikost se hlavně mění 

poruchami sluchu. [9] Na obrázku č. 6 je zobrazen běžný rozsah lidského sluchu.  

 
Obr. č. 6 Sluchové pole [17] 

 

Pokud se s oblastí řeči nacházíme uvnitř sluchového pole, posluchač slyší a rozumí. 

Jestliže se posuneme s oblastí řeči uvnitř a částečně vně, posluchač řeč slyší, ale ne zcela 

rozumí. Pokud se vyskytneme s oblastí řeči mimo sluchové pole, posluchač neslyší vůbec. 

Běžná řeč je ve frekvenční oblasti od 500 Hz do 2 000 Hz. Tyto frekvence řeči nazýváme 

„frekvence řečové“. Postižení sluchu v této oblasti má nejhorší dopad na verbální komunikaci 

člověka. [9] 

Zvuk je slyšen, pokud jeho energie je schopná rozkmitat oblast zvukocitlivých řasinek 

v Cortiho orgánu. Zvukocitlivé řasinky lze rozkmitat dvojím způsobem: 

Vzdušné vedení – ke vzniku sluchovému vjemu se zapojují všechny části sluchového 

orgánu. Zvuk je veden zevním a středním uchem do vnitřního ucha. Ve vnitřním uchu 

následně do tekutiny, tím dochází k rozkmitání zvukocitlivých řasinek [9]. 

Kostní vedení – ke vzniku sluchovému vjemu se nezapojují části zevního a středního 

ucha. Rozkmitání vnitřního ucha je vyvolané vibracemi kostí lebky. Vibrace na lebce 

rozkmitávají tekutinu vnitřního ucha a tím i zvukocitlivé řasinky. [9] 
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4.3. Působení hluku na člověka 

Působení hluku na člověka nelze definovat nějakými fyzikálními hodnotami, protože 

hlukem rozumíme každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví. Obecně jsou to zvuky 

obtěžující, a to bez ohledu na jejich intenzitu a frekvenci. Dalo by se s nadsázkou říci, že hluk 

na člověka působí neustále. Pokud budeme chtít zjistit, jaké účinky má hluk na člověka, 

musíme znát především jeho intenzitu a frekvenci. Dalším podstatným faktorem je doba 

expozice hluku. I přesto je těžko zjistitelný přesný účinek hluku na člověka. Důvodem je, že 

účinek hluku působí na každého jedince různě. [16] Hluk působí nepříznivě zejména na 

sluchový orgán, ale i na kvalitu spánku, kompenzační kapacitu vůči stresu a srdečně-cévní 

systém. 

Nepříznivé účinky se projevují na sluchu jen při intenzitě nad 80 dB. [20] Nelze ale 

zcela vyloučit malé poškození sluchu u citlivých jedinců, jako jsou děti nebo osoby současně 

exponované dalšími škodlivinami, např. vibracemi či chemikáliemi. Při dlouhodobém 

vystavování intenzitě 85 -90 dB dochází k poškození sluchu. [16] Dlouhodobému vystavování 

intenzitě nad 110 dB dochází k těžkému poškození sluchového orgánu, až k hluchotě. [15] 

Pro sluchový orgán jsou více nebezpečné vyšší tóny než nižší. Důvodem je nedostatečná 

vlastní ochrana sluchového orgánu. Vysvětlení bylo provedeno v předcházející kapitole.  

Hluk má i ekonomické následky, neboť nadměrný hluk při práci prokazatelně snižuje 

pracovní výkonnost a zvyšuje úrazovost při práci. Na nadměrný hluk při práci jsou zvláště 

citlivá pracoviště spojená s duševní činností, plněním úkolů náročných na paměť a 

soustředění zaměstnance na přesnou práci. Při dlouhodobém účinku hluku může dojít 

k vyřazení zaměstnance z práce, a to díky následkům ztráty sluchu. [16] Nadměrný hluk může 

znemožnit práci v určitém provozu. Proto je nutné při návrhu konstrukce, stavby továrny, brát 

nejen v úvahu výkonnost stroje, ale i člověka, který musí se strojem pracovat. [20] 
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5. Účinky hluku na sluchový orgán 
Dlouhodobé účinky hluku můžeme s určitým zjednodušením rozdělit do dvou kategorií:  

a) specifické (sluchové) účinky  

- souvisí s činností a poruchami sluchového ústrojí vč. příslušné části mozku. Do této 

kategorie převážně zařazujeme: 

- Akutní akustické a explozní trauma 

- Chronické akustické trauma 

- Maskování 

- Ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí 

 

b) nespecifické (mimosluchové) účinky  

- ovlivňují regulační procesy a projevují se poruchami srdečně-cévního systému, 

metabolismu, spánku, vegetativní rovnováhy a psychické výkonnosti a pohody. [16, 21] 

 

5.1. Specifické (sluchové) účinky 

5.1.1. Akutní akustické a explozní trauma 

Akustické trauma – poškození sluchového orgánu (vnitřního ucha) vzniká u krátkých 

zvuků vysoké intenzity (výstřely, exploze apod.). Intenzita hluku překračuje 130 dB. Náhlou 

změnou tlaku dochází k poškození zvukocitlivých řasinek ve vnitřním uchu. [18] Úraz se 

projevuje pocitem zalehnutí, tlakem v uších, pískáním a syčením. Šelesty jsou vnímány jen 

v tichu. Většinou u postižených nastává trvalá částečná ztráta sluchu obvykle nad 4 kHz. [8] 

 

Explozní trauma (barotrauma) - úraz je způsobený tlakovou vlnou, která hlavně 

poškodí strukturu středního ucha. [18] Tlaková vlna roztrhne bubínek (v nárazovém impulzu 

160 – 180 dB). Vedle poruchy sluchu bývá často i porucha rovnováhy. [21] Při velké intenzitě 

tlakové vlny se k poškození sluchového orgánu přidává poranění dýchacích cest. Pokles 

sluchu se dotýká širokého frekvenčního pásma. [8] 
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5.1.2. Chronické akustické trauma (nedoslýchavost z dlouhodobého 
přetížení hlukem) 

Člověk může být při práci vystaven slabým, sotva slyšitelným zvukům, např. zvukům 

ventilace, chlazením počítače atd. Pokud tento zvuk nemá žádný informační význam, přestane 

ho po chvilce člověk vnímat. Tento jev se nazývá adaptace na prahu sluchu.  Tato adaptace 

může trvat i několik týdnů. Projevem adaptace může být ztráta duševní pohody, bolesti hlavy, 

zažívací potíže a nespavost. Při silnějším hluku dochází k oslabením jeho vnímání, mluvíme o 

adaptaci organizmu na zvuk. Při dlouhodobém působením hluku, dochází k dalšímu 

snižování hlasitosti, dochází k sluchové únavě. Sluchová únava může trvat od půl minuty po 

několik hodin až dnů. Při skončení hluku sluchová únava odeznívá. Při akumulaci se doba 

odeznění prodlužuje, to je zapříčiněno vyčerpáním adaptačních mechanismů. Tento stav se 

nazývá přetížení sluchu. [13] Projevuje se pocitem zahlušením v uších i po skončení práce, 

pocity tlaků v hlavě a uších, šelesty a pískáním v uších. Dochází k poškození zevních 

smyslových buněk pro vnímání jemných zvuků. Tato porucha je na frekvenci 4 – 6 kHz,  

neovlivňuje možnost dorozumění. Postupným přetěžováním dochází k poškození vnitřních 

vláskových buněk. Zde dochází ke změnám slyšení řeči na pozadí mírného šumu. Poruchu z 

počátku odhalí jen audiometrické vyšetření, kdy je zjišťován pokles ostrosti sluchu při 

frekvenci 4 kHz, typický pro poškození sluchu hlukem. [8] Toto poškození se nedá léčit, 

neboť dochází k poškození a ztrátě smyslových buněk. [21] 

 

5.1.3. Maskování 

Pokud máme dva zdroje nestejných hluků, co se hlasitosti týče, lze pro přibližnou 

orientaci uvést, že dochází ke sníženému vnímání hluku slabšího. Rozdíl intenzit musí být 

přibližně o 10 dB větší. [11] 

 

5.2. Nespecifické (mimosluchové) účinky 

Nepříznivé projevy hluku na člověka mohou mít za následek poruchy srdečně-cévního 

systému, metabolismu, spánku, vegetativní rovnováhy a psychické výkonnosti a pohody. [16] 

Účinky hluku ovlivňují i určitá centra v mozku, a tím i centra pro řízení autonomních reakcí, 

tj. reakce, které probíhají bez našeho vědomí. [15] V pracovním procesu vede hluk k narušení 

koordinace jemných pohybů, kolísání soustředěnosti a narušuje proces učení. [20] Při 

vystavení zaměstnance hluku, s intenzitou vyšší než 100 dB, dochází k ovlivnění srdeční 
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frekvence. Rozhodujícím faktorem hluku, při působení na člověka, je intenzita, frekvence 

hluku a časový průběh. Nejvíce zdravotní stav člověka ovlivní zvuk při frekvencích nad 

2 000 Hz, zvuky vyvolávající úlek a stav vzrušení. Účinky zvuku na člověka působí zcela 

individuálně. Záleží na věku, zdravotním stavu a na vztahu ke zdroji hluku. Hluk 

produkovaný vlastní činností působí méně rušivě. [15, 16] 
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6. Legislativa k problematice hluku a hodnocení 
Stěžejní právní předpisy, ve kterých jsou uvedeny základní povinnosti a požadavky na 

ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou následující: 

 

 zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů [23] 

 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

(prováděcí předpis zákona) [22] 

 

Stručný obsah zákona s ohledem k problematice hluku 

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a 

podpory veřejného zdraví, soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a 

pravomoc, úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku 

z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí. 

 

Hluk je definován v § 30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví 

a změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, jako cit.: „Hlukem se 

rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí 

právní předpis.“ 

 

Zákon konkretizuje osobu, která je odpovědná za požívaní zdroje hluku nebo vibrací. 

Definuje, co se rozumí zdrojem hluku a zakládá povinnost této osobě dodržovat stanovené 

hygienické limity. Za odpovědnou osobu zákon považuje osobu, která používá, popřípadě 

provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací. Konkrétně pak zákon 

vyjmenovává: 

 

 provozovatel letiště (zákon č. 49/1997 Sb., O civilním letectví), 

 vlastník nebo správce pozemní komunikace (zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních 

komunikacích), 

 vlastník dráhy (zákon č. 266/1994 Sb., O drahách). 

 

Odpovědná osoba, která používá, popřípadě provozuje zdroje hluku a vibrací má 

povinnost technickými, organizačními a dalšími opatřeními, v rozsahu stanovené tímto 
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zákonem a prováděcím právním předpisem, zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické 

limity, upravené prováděcím právním předpisem pro:  

 chráněný venkovní prostor 

 chráněné vnitřní prostory staveb  

 chráněné venkovní prostory staveb 

a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.  

 

Zákon také pamatuje na používání zdrojů hluku nebo vibrací, při nichž nelze 

z vážných důvodů dodržet stanovené hygienické limity. Tyto zdroje hluku nebo vibrací 

mohou být provozovány jen na základě povolení vydaného příslušným orgánem ochrany 

veřejného zdraví. Orgánem ochrany veřejného zdraví je podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona 

krajská hygienická stanice. O povolení nadlimitního zdroje hluku nebo vibrací žádá 

provozovatel. Orgán ochrany veřejného zdraví vydá časově omezené povolení, jestliže 

provozovatel prokáže, že hluk nebo vibrace budou sníženy na rozumně dosažitelnou míru. 

Rozumně dosažitelná míra je v zákoně citována jako: „Rozumně dosažitelnou mírou 

se rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem 

ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže fyzických  osob stanovený i s ohledem na počet 

fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím.“ 

 

Jak už je výše napsáno, povelení provozovatel dostane po doložení technické 

dokumentace. Ta bude obsahovat provedené opatření ke snížení hluku nebo vibrací a jeho 

účinnost k vynaloženým nákladům na protihluková nebo antivibrační opatření. Orgán ochrany 

veřejného zdraví na základě technické dokumentace rozhodne, jestli jsou protihluková 

opatření efektivní a dostatečná k vynaloženým nákladům na protihluková opatření.  

 

Stručný obsah nařízení vlády, s ohledem k problematice hluku 

Hygienické limity hluku a vibrací stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jako prováděcí předpis 

zákona. Nařízení vlády stanovuje hygienické limity pro pracoviště, minimální rozsah opatření 

k ochraně zdraví zaměstnanců a hodnocení rizik hluku a vibrací pro pracoviště. Dále 

stanovuje hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní 

prostor staveb, chráněný venkovní prostor a hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní 

prostor staveb. Stanovuje způsob měření a hodnocení hluku a vibrací. Hygienický limit je 
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nejvyšší přípustná hodnota hluku nebo vibrací, stanovená pro místo výkonu práce nebo 

pobytu, z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku nebo vibrací. [22, 23] 

 

6.1. Hygienické limity hluku, Přípustné hodnoty 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro místo výkonu práce. Pro 

přehlednost jsem sestavil tabulku hygienických limitů, vyjádřených ekvivalentní hladinou 

hluku pro ustálený a proměnný hluk pro osmihodinovou pracovní směnu, tabulka č. 1. 

Hygienický limit hluku je závislý na druhu vykonávané práce (duševní náročnosti práce). 

 

Tabulka č.1 Hygienické limity pro ustálený a proměnný hluku 

Druh vykonávané práce (duševní náročnost) Hygienický limit pro pracoviště 

Základní hladina ustáleného a proměnného hluku 85 dB 

Pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce 

náročná na pozornost a soustředění. Pracoviště pro 

tvůrčí práci. 

50 dB 

Pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce 

rutinní povahy včetně velínu. 
60 dB 

Pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování, kde 

hluk nevzniká pracovní činností. Hluk zde proniká ze 

sousedních prostor nebo větracím zařízením. 

70 dB 

( 55 dB ostatní pracoviště) 

 

Nařízení dále stanovuje hygienické limity pro impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, 

ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk. 
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6.2. Opatření proti hluku 

Nařízení vlády stanovilo nejvyšší přípustné hodnoty hluku, pro místo výkonu práce 

nebo pobytu, z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku. Aby bylo možné 

hygienické limity splnit, už samotný zdroj hluku nesmí překročit hlukové emise dané 

hygienickými limity. Ne vždy jsou už zařízeny tak, aby byly dodrženy nejvyšší přípustné 

hodnoty hluku. Pokud tomu tak není, musí přijít na řadu opatření sloužící k snížení hluku. 

Opatření můžeme rozdělit do několika skupin: 

 

Technická opatření: 

Spočívá ve snížení hlučnosti zdroje hluku. Toho lze docílit několika způsoby, např. 

změnou konstrukce strojů a zařízení, uzavřením zdroje hluku, vhodnou izolací. 

Změnou konstrukce – lepším připevněním krytů na stroji, chvějící se kryty stroje se 

mohou stát samy zdrojem hluku. Přidáním tlumičů pohlcující vibrace zabraňujeme šíření 

akustické energie do jiného zařízení (zdroje), to vede ke snížení vyzařování hluku. U strojů, 

kde hluk vzniká prouděním vzduchu, např. kompresory, lze snížit emise hluku použitím 

tlumičů hluku na sání a výfuku. [10] Tímto řešením se může docílit snížení hluku o více než 

30 dB. [13] Ve vzduchotechnickém potrubí můžeme použít tlumiče hluku zabraňující přenos 

vibrací z ventilátoru do vzduchotechnického potrubí.   

Uzavřením zdroje – zdroje hluku uzavíráme do akusticky oddělených konstrukcí 

nebo prostorů, jejichž stěny mají zvýšenou neprozvučnost. Zaměstnanec ovládá zdroj hluku 

ovládacím panelem nebo z velínu. 

Vhodnou izolací -  snížení hluku pomocí izolace, která zabraňuje šíření hluku do 

okolního prostoru. Zvuková izolace může být umístěna přímo ve zdroji hluku, např. pod 

zvukoizolační kryty nebo zákryty. Další ochrana pracoviště může být provedena pomocí 

zvukoizolačních příček, stropů. [13]  

  

Technologická opatření: 

Snížení hlučnosti zdroje díky změně technologie za méně hlučnou nebo bezhlukovou. 

Ve výjimečných případech odstranění technologie. [13] 

 

Organizační opatření: 
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Tímto opatřením snižujeme expozici hluku zaměstnance, tedy zásahem do organizace 

práce. Toho můžeme docílit střídáním zaměstnanců, přerušováním provozu zdroje hluku nebo 

vkládáním bezpečnostních přestávek. [13] 

 

Náhradní opatření: 

Toto opatření nám představuje používání osobních ochranných pracovních prostředků 

(OOPP). Používání osobních ochranných pracovních prostředků se navrhuje, jestliže 

předchozí opatření nebyla dostatečně účinná natolik, aby expozice byla snížena pod 

hygienický limit. [13] 

Pokud dojde k překročení hygienického limitu 80 dB, musí zaměstnavatel poskytnout 

zaměstnancům OOPP k ochraně sluchu. Při překročení hladiny hluku 85 dB, musí 

zaměstnavatel zajistit, aby OOPP zaměstnanci používali. [22] 

Tyto prostředky mohou mít podobu zátek do uší, mušlových chráničů sluchu nebo 

akustických přileb.  

Při výběru je nutné vycházet z pokynů uvedených v ČSN EN 458 Chrániče sluchu - 

Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu. Při výběru se musí vycházet 

z ekvivalentní hladiny hluku a frekvence hluku. Je důležité mít na paměti, že OOPP mají 

různý útlum hluku při různých frekvencích. [13] 

 

Tabulka č. 2 Orientační útlum hluku OOPP [13] 

Typ ochrany Frekvenční útlum [Hz] 

 1 – 20 20 – 100 100 – 800 800 – 8000 8000 

Zátky 5 – 10 5-20 15-35 25-40 30-40 

Sluchátka 0-2 2-15 15-35 30-45 35-45 

Sluchátka ze zátky 10-15 15-25 25-45 30-60 40-60 

Komunikační 

sluchátka 
0-2 2-10 10-30 25-40 30-40 

Helmy 0-2 2-7 7-20 20-55 30-55 

Helmy kryjící 

celou hlavu 
3-8 5-10 10-20 30-60 30-60 
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6.3. Jak se měří hluk v prostředí 

Postup měření a hodnocení hluku je obsahem technických norem. Stěžejními 

technickými normami jsou: 

 ČSN 01 1600 Akustika - Terminologie  

 ČSN ISO 1996 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí 

 ČSN ISO 1999 Akustika - Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení 

zhoršení sluchu vlivem hluku 

 ČSN ISO 9612 Akustika - Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v 

pracovním prostředí  

 

Norma ČSN ISO 1996 definuje základní veličiny, které mají být používány pro popis 

hluku v mimopracovním prostředí a popisuje základní postupy pro jejich stanovení. V normě 

je definována řada důležitých pojmů. 

Metoda měření a postupu měření vychází s ČSN ISO 9612 Akustika - Směrnice pro 

měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí. Tato mezinárodní norma popisuje 

určování akustických veličin a to zejména, jak se mají provádět měření hladiny akustického 

tlaku, jak vybírat místa měření atd. Účelem je umožnit posouzení hluku v pracovním 

prostředí, s ohledem na jeho různé účinky na zaměstnance, při obvyklé denní expozici 

hlukem.  

Norma ČSN ISO 1999 Akustika - Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení 

zhoršení sluchu vlivem hluku. Uvádí statistický vztah mezi expozicí hluku a trvalým 

zhoršením sluchu.  
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7. Základní přehled použitých přístrojů 
Pro měření hladiny akustického tlaku po dobu v laboratoři LC312 a LD65 mi byly 

zapůjčeny přístroje: ACOUSTILYZER AL1, termický anemometr TA35, laserový měřič 

vzdáleností  HD 150 Spetra precision meter. 

 

7.1. ACOUSTILYZER AL1 

Popis kompaktního zvukového analyzátoru AL1 

Výrobcem kompaktního zvukového analyzátoru ACOUSTILYZER AL1 je firma NTI. 

Firma NTI se sídlem v Lichtenštejnsku má bohaté 30-ti leté zkušenosti v navrhování 

profesionálních zvukových zařízení. Přístroj je jedním z mnoha, které firma NTI vyrábí.  

Kompaktní zvukový analyzér ACOUSTILYZER AL1 je dodáván v šedém plastovém 

kufříku. Po otevření kufříku se naskytl pohled na přihrádky, ve kterých je bezpečně uložen 

obsah před otřesy. Na obrázku č. 7 a č. 8 je zobrazen jak kufřík, tak i jeho obsah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 Kufřík 

 

Obr. č. 8 Obsah kufříku 

Obsah kufříku: 

 ACOUSTILYZER AL1, verze A1.20 

 Anglický návod k obsluze, verze 1.12e  

 Datový kabel pro propojení s PC 

 CD-ROM s obslužným programem 

 Mikrofon MiniSPL 
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 Dokumentace k mikrofonu 

 Pěnový kryt na mikrofon 

 Držák pro uchycení přístroje ke stativu 

 

Mezinárodní standarty, přesnost měření 

Kompaktní zvukový analyzér ACOUSTILYZER AL1 je zařazen do třídy přesnosti 1. 

K tomuto přístroji je potřebné připojit měřící mikrofon, který je zařazen mezi příslušenství. 

Na výběr dává výrobce dva druhy měřících mikrofonů. 

 měřící mikrofon MiniSPL, třída přesnosti 2, dle IEC 61672 

 měřící mikrofon M2010, třídy přesnosti 1  

 

K měření mi byl zapůjčen měřící mikrofon MiniSPL, třída přesnosti měření 2. 

Mikrofon MiniSPL je znázorněn na obrázku č. 9 a č. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Mikrofon MiniSPL       Obr. č. 10 Mikrofon s pěnovým krytem 

 

Přesnost měření: 

Třída 2. Pro třídu přesnosti 2, do které je zařazen měřící mikrofon MiniSPL, je dle 

normy ČSN ISO 9612 stanovena nejistota měření 3 dB. 

 

Základní funkce zvukového analyzéru ACOUSTILYZER AL1 

Zvukový analyzér měří hladiny akustického tlaku:  

 LAeq – průměrná hladina akustického tlaku v dB 

 LAmax – maximální naměřená hladina akustického tlaku v dB 

 LAmin – minimální naměřená hladina akustického tlaku v dB 

 SPL – aktuální naměřená hladina akustického tlaku v dB 
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 LCPeak – hladina špičkového akustického tlaku v dB 

 T – čas, jednoho nebo opakovaného měřícího intervalu v minutách 

 Dynamický rozsah (používáním MiniSPL): 30 – 130 dBSPLA 

 Váhové filtry: Flat, A, C, X-Curve-1, RLB (Broadcast Loudness) 

 Zaznamenávání SPL/RTA výsledků do AL1 vnitřní paměti 

 

Zde uvádím jen základní funkce zvukového analyzéru, jejichž znalost je potřebná pro 

pochopení následujících textů.  

 

Software 

K AL1 je dodáván CD-ROM s obslužným programem, jménem MiniLINK PC 

Software, verze V2.22. Tento program umožňuje načíst výsledky z měření, které se ukládají 

do vnitřní paměti AL1. Práce s programem je velmi intuitivní.  

Propojení s AL1 a PC je zajištěno USB datovým kabelem, který je součástí obsahu 

kufříku. USB kabel se připojuje na pravé straně přístroje, jak je znázorněno na obrázku č. 14. 

Není tedy nutné snímat kryt nad bateriemi. Po odstranění krytu lze vidět v plné kráse 

odhalený USB konektor, spolu s deskou plošných spojů, obrázek č. 15. Výrobce tuto část 

strany mohl zakrýt, a tím zakrýt desku plošných spojů.  

 

Obr. č. 11 USB konektor na pravé straně  Obr. č. 12 Odhalená deska plošných spojů 

 

Příprava na použití 

Samotný přístroj má jen 7 ovládacích tlačítek. Kompaktní zvukový analyzér 

ACOUSTILYZER AL1 má jednoduché ovládání tak, že se dá hned používat bez dlouhého 

čtení návodu. Přístroj je napájen třemi tužkovými bateriemi AA, které se vkládají do zadní 
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části přístroje. Umístění baterií je znázorněno na obrázku č. 11. Hned při tomto zdánlivě 

jednoduchém úkonu mě přístroj nemile překvapil, nebyl jsem schopen sejmout kryt nad 

bateriemi. Po několikátém čtení návod a mnoha pokusů se mi podařilo kryt sejmout. Od 

výrobce bych očekával, že na krytu vyznačí místo, na kterém se má kryt zmáčknout. Při 

vkládání baterií už žádný problém nenastal. Na obrázku č. 12 je zobrazen sestavený zvukový 

analyzátor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 Umístění baterií           Obr. č. 14 Sestavený zvukový analyzátor 

 

Po vložení baterií následovalo připojení mikrofonu MiniSPL. Po odsunutí plechového 

krytu se do mikrofonu vkládá jedna tužková baterie AA. Tento mikrofon se připojuje na 

vrchní část zvukového analyzátoru AL1. Na vrchní části jsou umístěny tři konektory sloužící 

k připojení příslušenství (mikrofon). Obrázek č. 13 ukazuje tyto konektory. 

 

 
Obr. č. 15 Vrchní strana s konektory 

 

Konektory XLR a RCA slouží k připojení mikrofonu MiniSPL a M2010. Monitor 

Output slouží k připojení sluchátek. 
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Umístění na stativu 

Jako příslušenství je dodáván držák pro uchycení přístroje ke stativu. Svěrky držáku se 

připevňují na mikrofon a matice se přišroubovává ke stativu. Bohužel stativ, který mi byl 

zapůjčen, měl menší průměr šroubu se závitem. Nebylo tedy možné zašroubovat matici na 

závit šroubu. Upevnění na stativ jsem řešil použitím lepící pásky (izolepy). Mikrofon jsem 

vložil mezi dvě části otočné hlavy a ACOUSTILYZER AL1 položil na rychloupínací 

mechanizmus. Na obrázku č. 16 je zobrazeno připevnění pomocí lepící pásky. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16 Upevnění na stativu 

 

Zapnutí přístroje 

Po zapnutí přístroje se ukáže logo přístroje s číslem firmwaru A1.20. Při prohlížení 

webových stránek výrobce jsem zjistil, že existuje novější firmware A1.31. Bohužel jsem po 

zjištění tohoto stavu měl už odměřené některé hodnoty hluku. Ponechal jsem verzi firmware 

beze změn, abych zachoval objektivitu měření. Výrobce u novějšího firmware nezobrazuje, 

jaké jsou změny oproti starší verzi.  

Musím pochválit výrobce, že dodává na webových stránkách novější firmware a 

doplňuje návod k obsluze. Návod k obsluze, verze 1.31e, upřesňuje význam některých 

nastavení přístroje a je hlavně předělaná kapitola o Kalibraci přístroje. Předchozí verze byla 

příliš stručná.  

Po načtení softwaru následuje zobrazení aktuální hladiny akustického tlaku v dB, 

popř. jiné zvolené měřené veličiny.  
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Nastavení přístroje a postup měření 

Postup měření probíhal v souladu s principy uvedenými v ČSN ISO 9612. Před 

vlastním měřením je důležité, aby byl zvukový analyzátor zkalibrován. Pro kalibraci se 

používají akustické kalibrátory nebo pistofony. Zvukový analyzátor jsem směroval ke zdroji 

měřeného zvuku. Dále jsem nastavil zvukový analyzátor, aby snímal pomocí tzv. váhového 

filtru. Základními typy jsou A, B, C, D filtry. Nejčastěji se používá váhový filtr A, protože 

nejpřesněji vyjadřuje citlivost lidského sluchu. Před každým měřením, na různém pracovním 

místě, jsem měřil hluk pozadí.  

Při měření hluku na pracovním místě jsem měřil jak bez přítomnosti pracujícího, tak i 

v jeho přítomnosti. Tato skutečnost ovlivňuje umístění zvukového analyzátoru. V přítomnosti 

zaměstnance většinou nemůže být použit stativ, a proto se mikrofon  umísťuje ve vzdálenosti 

0,1 m od jeho hlavy. 

Zde hrubě nastiňuji postup měření, podrobnější postup měření je uveden 

v jednotlivých protokolech.  
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8. Měření v reálných podmínkách 
Měření hlukové zátěže jsem prováděl ve dvou laboratořích v budově Fakulty 

bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, která je umístěna v městském obvodu 

Ostrava - Výškovice. První měření hlukové zátěže bylo v laboratoři LD65 a sloužilo jako 

pilotní měření. Druhé měření hlukové zátěže probíhalo v reálných podmínkách provozu 

v laboratoři LC312. 

Dále jsem měřil proudění vzduchu v laboratoři při zapnutém a vypnutém odsávání 

vzduchu. 

 

8.1. První měření hluku v laboratoři LD65 

Měření v laboratoři LD65, sloužilo jako seznámení se zvukovým analyzérem 

ACOUSTILYZER AL1. Při prvním měření v laboratoři neprobíhala žádná činnost, kromě 

tohoto měření. Laboratoř byla vybavena dvěma pracovními stoly, nad každým je digestoř se 

6-ti stupni nastavení výkonu ventilátoru. Dále je vybavena stolem s počítačem a skříněmi pro 

uložení pomůcek.  

Metoda měření a postup měření vycházel s ČSN ISO 9612 Akustika - Směrnice pro 

měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí.  

 

Obsahem prvního měření bylo: 

 Naměřit průměrnou hladinu akustického tlaku na pracovišti A i B, klapka na pracovišti 

A i B plně otevřena 

 Naměřit průměrnou hladinu akustického tlaku na pracovišti A i B, při změnách polohy 

uzavíracích klapek 

 Naměřit průměrnou hladinu akustického tlaku na pracovišti C 

 Naměřit průměrnou hladinu akustického tlaku na pracovišti A i B, přístroj držet v ruce 

 Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku při práci 

 

Postup měření, naměřené hodnoty akustického tlaku a zhodnocení výsledků měření 

jsou uvedeny v protokolu. Protokol je uveden v příloze č. 1 
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8.2. Měření hlukové zátěže v reálných podmínkách provozu 

Pro měření a hodnocení hlukové zátěže v reálných podmínkách provozu byla vybrána 

nově postavená laboratoř LC312, v budově Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU 

Ostrava. Účel nově postavené laboratoře je pro zkoušky hořlavosti materiálů. Metoda měření 

a postup měření vycházel s ČSN ISO 9612 Akustika - Směrnice pro měření a posuzování 

expozice hluku v pracovním prostředí.  

Postup měření, situace v místnosti, zdůvodnění vybrání měřících míst a naměřené 

hodnoty akustického tlaku jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

 

Obsahem protokolu měření a hodnocení hluku v laboratoři LC132 

1) Naměřená hladina akustického tlaku při probíhajících zkouškách hořlavosti materiálů 

v laboratoři 

2) Naměřená hladina akustického tlaku při zapnutí odsávání par 

3) Naměřená hladina akustického tlaku v kanceláři a na chodbě 

4) Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku při práci 

V následujících řádcích budou stručně rozebrány jednotlivé body protokolu.  

 

 

 

1) Naměřená hladina akustického tlaku při probíhajících zkouškách hořlavosti 

materiálů v laboratoři 

Měření průměrné hladiny akustického tlaku bylo prováděno při probíhajících 

zkouškách hořlavosti materiálů u čtyř pracovních stolů v řadě A i B. Vyznačená místa měření 

jsou znázorněna v protokolu, který je v příloze č. 2. 

V laboratoři měřilo 10 studentů. Při některých měřeních byl zapnut odsávač par. Tato 

informace je uvedena u jednotlivých měření. Zvukový analyzátor AL1, vybaveným 

mikrofonem MiniSPL, jsem držel ve vzdálenosti natažené paže od těla. Umístění mikrofonu 

MiniSPL bylo u ucha studenta, ve vzdálenosti cca 10 cm od osy hlavy studenta. Na 

obrázku č. 17 a 18 je zobrazena práce studentů při zkoušení hořlavosti materiálu. 
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Obr. č. 17 a 18 Zkoušení hořlavosti materiálu 

 

Ukázka výstupu z měření na pracovišti A1 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A056_SPL_RTA  
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
 ActTimer   LEQ[dB]   SPL[dB]   Min[dB]   Max[dB]   LcPeak[dB]   OverLd   OLD_Hold   UnderLd 
 00:00:00    71.2            73.5          69.6          74.9           98.8               0             0                    0 
 

Tabulka naměřených hodnot hluk u řady A 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 

A1 71,2 dB 69,6 dB 74,9 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

A7 71,0 dB 69,3 dB 76,5 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

A10 70,9 dB 68,2 dB 81,8 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

A6 71,1 dB 68,4 dB 80,4 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

 

Tabulka naměřených hodnot hluk u řady B 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 
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B8 55,5 dB 45,5 dB 68,5 dB 2,00 Vypnuté odsávání par 

B6 62,3 dB 47,0 dB 74,7 dB 2,00 Vypnuté odsávání par 

B1 59,8 dB 45,8 dB 79,7 dB 2,00 Vypnuté odsávání par 

B7 71,2 dB 46,8 dB 78,1 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada 
B vypnuta 

 

Grafické vyjádření naměřených hodnot hluku u řady A i B 

Naměřené hodnoty hluku při probíhajících zkouškách hořlavosti materiálů

71,2 71,0 70,9 71,1

55,5
62,3 59,8

71,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

A1 A7 A10 A6 B8 B6 B1 B7

Zapnuta řada
A, řada B
vypnuta

Zapnuta řada
A, řada B
vypnuta

Zapnuta řada
A, řada B
vypnuta

Zapnuta řada
A, řada B
vypnuta

Vypnuté
odsávání par

Vypnuté
odsávání par

Vypnuté
odsávání par

Zapnuta řada
A, řada B
vypnuta

Označení pracoviště

Hl
ad

in
a 

ak
us

tic
ké

ho
 tl

ak
u 

[d
B]

 
Další naměřené hodnoty akustického tlaku jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

Naměřená nejméně příznivá ekvivalentní hladina akustického tlaku A, 

LAeq,T = 71,2 ± 3 dB (A). 

 

 

2) Naměřená hladina akustického tlaku při zapnutí odsávání par v době, kdy 

neprobíhají zkoušky hořlavosti materiálů v laboratoři 

Vyznačená místa měření jsou znázorněna v protokolu, který je v příloze č. 2. Měření 

bylo prováděno za nejméně příznivých podmínek, tedy při měření byl zapnut odsávač par. Na 

obrázku č. 19 a 20 je zobrazeno měření hluku u pracovního stolu. 
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Obr. č. 19 a 20 Měření hluku na pracovním místě  

 

Tabulka naměřených hodnot hluk u řady A 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 

A1 70,9 dB 70,2 dB 71,6 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

A7 71,9 dB 71,0 dB 72,9 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

A10 69,6 dB 68,8 dB 70,6 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

A6 68,9 dB 68,3 dB 69,7 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

 

 

Tabulka naměřených hodnot hluk u řady B 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 

B1 70,6 69,8 71,3 2,00 Zapnuta řada B, řada A 
vypnuta 

B7 70,9 70,1 71,6 2,00 Zapnuta řada B, řada A 
vypnuta 

B8 70,0 69,3 70,6 2,00 Zapnuta řada B, řada A 
vypnuta 

B6 69,0 68,3 69,8 2,00 Zapnuta řada B, řada A 
vypnuta 
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Grafické vyjádření naměřených hodnot hluku u řady A i B 
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Další naměřené hodnoty akustického tlaku jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

Diskuse k výsledkům: 

Nejméně příznivá hodnota byla naměřena na pracovišti A7, kde byl zapnut odsávač 

par. 

 

Naměřená nejméně příznivá ekvivalentní hladina akustického tlaku A, 

LAeq,T = 71,9 ± 3 dB (A) 

 

Porovnáním naměřené nejméně příznivé hodnoty hladiny akustického tlaku při 

probíhajících zkouškách hořlavosti materiálů v laboratoři LAeq,T = 71,0 ± 3 dB a naměřené 

nejméně příznivé hodnoty akustického tlaku v době, kdy neprobíhají zkoušky hořlavosti 

materiálů v laboratoři, ale je zapnuté odsávání par LAeq,T = 71,9 ± 3 dB, vyplývá, že rozdíl na 

stejném pracovišti A7 je 0,9 dB. Ke zvýšení hladiny akustického tlaku o 0,9 dB došlo v době, 

kdy neprobíhaly zkoušky hořlavosti materiálu. Tento rozdíl může být způsobený tím, že 

měření proběhlo ve dva různé dny, při různých klimatických podmínkách (teplota, 

atmosférický tlak, vlhkost vzduchu, atd.) a jiným postupem měření (měření v ruce při 

probíhajících zkouškách hořlavosti x měření na stativu, kdy neprobíhají zkoušky hořlavosti). 

Výsledky měření považuji za správné, protože rozdíl 0,9 dB může být způsobený nejistotou 

měření, která je ± 3 dB.  
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3) Naměřena hladina akustického tlaku v kanceláři a na chodbě 

Měření bylo prováděno v kanceláři (označené písmenem K) a následně na chodbě 

(označené písmenem Ch). Měření bylo prováděno za nejméně příznivých podmínek, tedy při 

měření byl zapnut odsávač par u řady A. Vyznačená místa měření jsou znázorněna 

v protokolu, který je v příloze č. 2. 

 

Tabulka naměřených hodnot hluku v kanceláři a na chodbě 

 

Grafické vyjádření naměřených hodnot hluku v kanceláři a na chodbě 
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Další naměřené hodnoty akustického tlaku jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

Výsledkem měření je ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T, pro celkovou 

dobu trvání práce v kanceláři a na chodbě.  

 

V kanceláři (označení písmenem K) je naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku 

A, LAeq = 53,3 ± 3 dB (A). 

Na chodbě (označení písmenem Ch) je naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku 

A, LAeq,T = 63,3 ± 3 dB (A). 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 

Ch 63,3 61,9 72,2 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

K 53,3 52,3 63,2 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 
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4) Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku při práci 

Výsledkem výpočtu je ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h, pro celkovou 

dobu trvání práce v laboratoři a následná práce v kanceláři, při zpracovávání výsledků 

zkoušek. Výpočet jsem prováděl za nejméně příznivých podmínek.  

Práci v laboratoři můžeme zařadit dvojím způsobem z hlediska hlukové expozice. 

Důvodem je, že v laboratoři mohou být prováděny různé metody stanovování hořlavosti 

materiálů, které se liší svojí náročností na pozornost. Lze tedy pro práci v laboratoři prohlásit: 

a) Laboratoř je pracoviště, na kterém se vykonává duševní práce rutinní povahy při 

zkoušení hořlavosti materiálů. Pracoviště je zařazeno dle § 2 odst. 3 nařízení vlády 

č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů, cit.: „Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní 

práce rutinní povahy včetně velínu vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 

LAeq, se rovná 60,0 dB. Jako doba hodnocení se v tomto případě volí doba trvání rušivého 

hluku.“ Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu je ekvivalentní hladina 

akustického tlaku na pracovišti LAeq,T = 60,0 dB. 

b) Další možností je prohlášení, že v laboratoři nevzniká hluk pracovní činností, ale je 

způsobován větracím zařízením laboratoře. Pracoviště bude zařazeno dle § 2 odst. 4 nařízení 

vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů, cit.: „Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve 

stavbách pro výrobu a skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavcích 2 a 3, kde 

hluk nevzniká pracovní činností vykonávanou na těchto pracovištích, ale na tato pracoviště 

proniká ze sousedních prostor nebo je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto 

pracovišť vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A je LAeq,T, se rovná 70 dB; na 

ostatních pracovištích nesmí tato hladina překročit 55 dB.“ Hygienický limit pro 

osmihodinovou pracovní dobu je ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovišti 

LAeq,T = 70,0 dB. 

 

Pro tyto dvě zařazení máme různé hygienické limity hluku. Přísnější hygienický limit 

je v případě, kdy se na pracovišti vykonává duševní práce rutinní povahy. 

 

Výpočty byli provedeny pro tři různé situace:  

a) Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku, pokud je pracovní směna rozdělena 
na práci v laboratoři a v kanceláři ( 240 min. v laboratoři a 240 min. v kanceláři). 
Práce je zařazena jako duševní práce rutinní povahy (Hygienický limit 
LAeq,T = 60,0 dB). 
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b) Výpočet doporučené doby práce v laboratoři při zapnutém odsávání par, pokud je 
práce zařazena jako duševní práce rutinní povahy (Hygienický limit LAeq,T = 60,0 dB) 

c) Výpočet doporučené doby práce v laboratoři při zapnutém odsávání par, pokud je hluk 
způsobován větracím zařízením (Hygienický limit LAeq,T = 70,0 dB) 
 

Výsledná ekvivalentní hladina je stanovená podle vztahu: 
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kde:   

LAeq,Ti  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A, která se vyskytuje v časovém intervalu Ti 

 

Pro dodržení hygienického limitu musí platit: 

 

TAeqithygienickýTAeq LL ,lim,,   

 

kde:   

LAeq,T je vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku v dB 

LAeq,T,hygienický limit je hygienický limit pro pracoviště v dB  

 

A) Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku, pokud je pracovní směna  rozdělena 

na práci v laboratoři a v kanceláři (240 min. v laboratoři a 240 min. v kanceláři). Práce 

je zařazena jako duševní práce rutinní povahy (Hygienický limit LAeq,T = 60,0 dB) 

Předpokládám, že v laboratoři se pracuje 240 min při zapnutém odsávání par. 

V kanceláři 240 min, v této době je vypnuté odsávání par v laboratoři.  

 

Tabulka: Veličiny potřebné k výpočtu. 

Označení pracoviště LAeq Ti [min] Nastavení odsávání 
par 

Laboratoř A1, hluk 
při zkoušení 71,2 dB 240 Zapnuta řada A, 

řada B vypnuta 
Kancelář hluk 

pozadí 45,2 dB 240 Vypnuté odsávání 
par 
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kde: m je celkový počet dílčích časových intervalů 

 

Postup výpočtu: 
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Výsledná vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq,8h = 68,2 dB (A) 

 

B) Výpočet doporučené doby práce v laboratoři, při zapnutém odsávání par, pokud je 

práce zařazena jako duševní práce rutinní povahy (Hygienický limit LAeq,T = 60,0 dB) 

Zaměstnanec se vyskytuje na dvou pracovních místech (laboratoř a kancelář). Výpočet 

jsem prováděl za nejméně příznivých podmínek. Máme dva časové intervaly doby práce, 

označené TH a T-TH. 

TH  – čas, kdy je zaměstnanec vystaven hluku při zapnutém odsávání par   

T-TH  – čas, kdy je zaměstnanec vystaven (tichu) hluku pozadí v kanceláři 

 

Tabulka: Veličiny potřebné k výpočtu. 

Označení pracoviště LAeq TH,T [min] Popis  

Laboratoř A1, hluk 
při zkoušení 71,2 dB TH Zapnuta řada A, 

řada B vypnuta 

Kancelář, 
Hluk pozadí 45,2 dB T-TH Vypnuté odsávání 

par 

Hygienický limit 
 

60,0 dB 
 

 
T 
 

Hygienický limit pro 
duševní práci 

min480)(  HH TTTT  
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Postup výpočtu: 
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Vypočtená doporučená doba práce, při zapnutém odsávání par v laboratoři, je 

max. 35 min, pokud je práce zařazena jako duševní práce rutinní povahy. 

 

C) Výpočet doporučené doby práce v laboratoři, při zapnutém odsávání par, pokud je 

hluk způsobován větracím zařízením (Hygienický limit LAeq,T = 70,0 dB) 

Zaměstnanec se vyskytuje na dvou pracovních místech (laboratoř a kancelář). Výpočet 

jsem prováděl za nejméně příznivých podmínek. Máme dva časové intervaly doby práce, 

označené TH a T-TH. 

 

Tabulka: Veličiny potřebné k výpočtu. 

Označení pracoviště LAeq TH,T [min] Popis 

Laboratoř A1, hluk 
při zkoušení 71,2 dB TH Zapnuta řada A, 

řada B vypnuta 
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Kancelář hluk 
pozadí 45,2 dB T-TH Vypnuté odsávání 

par 

Hygienický limit 70,0 dB T 
Hygienický limit, 

hluk větracím 
zařízením 

 

 

Postup výpočtu: 
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Vypočtená doporučená doba práce, při zapnutém odsávání par v laboratoři, je 

max. 363 min (max. 6 hodin), pokud je hluk způsobován větracím zařízením. 

 

 

 

min480)(  HH TTTT
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 8.3. Měření proudění vzduchu v laboratoři FBI – LC312 

Měření proudění vzduchu v laboratoři LC312 sloužilo jako seznámení s termickým 

anemometrem TA35. Důvodem měření proudění vzduchu bylo ujištění, že vzduchotechnika 

v laboratoři odsává zplodiny vzniklé při zkoušení hořlavosti materiálů.  

Postup měření prodění vzduchu, situace v místnosti, zdůvodnění vybrání měřících míst 

a naměřené hodnoty proudění vzduchu jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 

Obsah protokolu měření proudění vzduchu: 

1) Měření proudění vzduchu v laboratoři při vypnutém odsávání par 

2) Měření proudění vzduchu v laboratoři při zapnutém odsávání par 

 

1) Měření proudění vzduchu v laboratoři při vypnutém odsávání par 

Tabulka naměřených hodnot 

Označení pracoviště Rychlost proudění vzduchu v [m·s-1] 

A1 0,00 
A 6 0,00 
A 7 0,00 
A 10 0,00 
B 1 0,00 
B 6 0,00 
B 7 0,00 
B 8 0,00 

Prah u dveří vedoucí na chodbu – CH 0,71 – 2,65 
Prah u dveří vedoucí do kanceláře 1 – K1 0,17 – 0,32 
Prah u dveří vedoucí do kanceláře 2 – K2 0,21 – 0,31 

Okno č. 1 0,00 
Okno č. 2 0,00 
Okno č. 3 0,00 

 

Zhodnocení 

Z naměřených hodnot vyplývá, že při vypnutém odsávání neproudí vzduch směrem do 

vzduchotechniky. Vzduchotechnika je těsně uzavřena. Těsnění kolem oken je funkční a 

nedochází k infiltraci. 
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Proudění vzduchu bylo zaznamenáno u všech prahů dveří. Dolní hrany všech dveří 

jsou od podlah vzdáleny cca 1 cm a nejsou utěsněny. Největší rychlost proudění vzduchu byla 

u prahu dveří vedoucích na chodbu.   

 

2) Měření proudění vzduchu v laboratoři při zapnutém odsávání par 

Tabulka naměřených hodnot 

Označení pracoviště Rychlost proudění vzduchu v [m·s-1] 

A1 0,25 - 0,31 
A 6 0,59 – 0,91  
A 7 0,81 – 1,13 
A 10 0,71 – 1,82 
B 1 0,52 – 1,01 
B 6 0,41 – 0,44 
B 7 0,61 – 1,31 
B 8 0,77 – 1,21 

Prah u dveří vedoucí na chodbu – CH 0,91 – 2,82 
Prah u dveří vedoucí do kanceláře 1- K1 0,16 – 0,41 
Prah u dveří vedoucí do kanceláře 2- K2 0,22 - 0,35 

Vyústka č. 1 – O1 6,01 – 7,21 
Vyústka č. 2 – O2 3,51 – 3,82 
Vyústka č. 3 – O3 7,36 – 7,83 

 

Zhodnocení 

Na jednotlivých pracovištích jsem naměřil různé rychlosti proudění vzduchu do 

odsávače par. Největší rychlost proudění vzduchu byla naměřena na pracovišti označeném 

A 10. Na tomto pracovišti, při daném nastavení odsávaných pracovních míst, jsou vzniklé 

páry nejlépe odsávány.  
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9. Závěrečné hodnocení výsledků z měření hlukové zátěže 
Při měření a hodnocení hlukové zátěže v reálných podmínkách laboratoře byly zjištěny 

tyto závěry. 

 

Práce v kanceláři  

V kanceláři se zpracovávají výsledky zkoušek hořlavosti materiálů, tedy činnosti 

vyžadující pozornost a soustředění. Proto tuto práci zařazuji jako duševní práci rutinní 

povahy. Pro duševní práci rutinní povahy je hygienický limit vyjádřený ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A LAeq,T = 60 dB, dle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. V kanceláři 

byla naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq = 53,3 ± 3 dB. Pokud bude 

zaměstnanec pracovat celou směnu v kanceláři, nebude překročena ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A LAeq,T = 60 dB.  

 

Práce v laboratoři  

Při zařazování činnosti v laboratoři můžeme vycházet ze dvou hygienických limitů. 

Důvodem je, že v laboratoři mohou být prováděny různé metody stanovování hořlavosti 

materiálů, které se liší svojí náročností na pozornost a soustředění. Z tohoto důvodu nemohu 

předem určit konkrétní hygienický limit. 

 

1) Při provádění některých metod stanovení hořlavosti materiálů je práce náročná na 

pozornost a soustředění. Práce v laboratoři bude zařazena jako duševní práce rutinní povahy. 

Pro duševní práci rutinní povahy je hygienický limit vyjádřený ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A LAeq,T = 60 dB, dle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2) Při provádění některých metod stanovení hořlavosti materiálů není práce náročná 

na pozornost a soustředění. Při práci v laboratoři nevzniká hluk pracovní činností, ale je 

způsobován větracím zařízením laboratoře. Pro tento případ je hygienický limit vyjádřený 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T = 70 dB, dle § 2 odst. 4 nařízení vlády 

č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Při zkoušení hořlavosti materiálů v laboratoři byla naměřená nejméně příznivá 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T = 71,2 ± 3 dB. Pokud budeme brát v úvahu, 

že se bude pracovat celou pracovní směnu při zapnutém odsávání par, bude tedy překročena 

hladina akustického tlaku A LAeqT = 60 dB, tak i LAeq,T = 70 dB. Proto bych v tomto případě 

doporučil omezení expozice zaměstnanců, při zapnutém odsávání par, aby zaměstnanci nebyli 

vystavováni hluku po celou pracovní směnu. Z tohoto důvodu jsem provedl výpočet 

doporučené doby práce v laboratoři při zapnutém odsávání par. 

 

Výpočet doporučené doby práce v laboratoři při zapnutém odsávání par 

Při výpočtu jsem vycházel ze dvou různých hygienických limitů. Důvodem je, že 

v laboratoři mohou být prováděny různé metody stanovování hořlavosti materiálů, které se liší 

svojí náročností na pozornost. Z tohoto důvodu nemohu předem určit konkrétní hygienický 

limit. Proto jsem výpočet doporučené doby práce provedl pro dva hygienické limity. 

  

1) Činnost v laboratoři je práce náročná na pozornost a soustředění. Hygienický limit 

je LAeq,T = 60 dB. Vypočtená doporučená doba práce, při zapnutém odsávání par v laboratoři, 

je max. 35 min.  

 

2) Činnost v laboratoři není práce náročná na pozornost a soustředění. Hygienický 

limit je LAeq,T = 70 dB. Vypočtená doporučená doba práce, při zapnutém odsávání par 

v laboratoři, je max. 363 min (max. 6 hodin). 

 

Při dodržení doporučené doby práce nedojde k překročení hygienického limitu pro 

pracoviště. Doporučená doba práce se vztahuje pouze na zaměstnance. Pro studenty nelze 

určit LAeq,T, protože v laboratoři setrvávají 90 min.  
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10. Závěr 
V bakalářské práci jsem shrnul základní fyzikální zákonitosti šíření zvuku a jeho 

chování ve zvukovém poli. Dalším bodem bylo vysvětlení principu funkce sluchového orgánu 

a jaké účinky má hluk na sluchový orgán. Vymezil jsem základní legislativu k problematice 

hodnocení a měření hluku v pracovním prostředí.  

Převážná část bakalářská práce byla zaměřena na využití přístroje ACOUSTILIZER 

AL1 při hodnocení hlukové zátěže v reálných podmínkách provozu. Hodnocení hlukové 

zátěže jsem prováděl ve dvou laboratořích v budově Fakulty bezpečnostního inženýrství, 

VŠB-TU Ostrava.  

První měření a hodnocení hlukové zátěže bylo v laboratoři LD65 a sloužilo jako 

seznámení se zvukovým analyzérem.  

Druhé měření a hodnocení hlukové zátěže probíhalo v reálných podmínkách provozu. 

Pro toto měření byla vybrána nově postavená laboratoř LC312, v budově Fakulty 

bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava. V této nově postavené laboratoři jsem změřil a 

zhodnotil hlukovou zátěž vytvořenou odsávačem par. Měření a zhodnocení hlukové zátěže 

jsem také provedl pro přiléhající kancelář, ve které  se vykytují zaměstnanci školy poskytující 

odborný dohled při zkoušení hořlavosti materiálů v laboratoři. Měření jsem prováděl 

v souladu s legislativou.  

Z mého měření hlukové zátěže jednoznačně vyplývá nutnost stanovení režimu práce. 

Návrhem opatření je vypočtená doporučená doba práce v laboratoři tak, aby nebyl překročen 

hygienický limit daný legislativou. 

Problematika zabývající se měřením a hodnocením hluku je velmi rozsáhlá. Především 

velké nároky jsou kladeny na znalost legislativy a z toho vycházející správné zařazení 

pracovního místa do příslušného hygienického limitu. Je tedy velmi důležité se problematikou 

měření a hodnocení hluku dále zabývat, protože je hluk velmi častým rizikovým faktorem 

v pracovním prostředí. 
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12. Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 – Protokol, Měření hluku v laboratoři FBI – LD65 (pilotní měření)  

 

Příloha č. 2 – Protokol, Měření a hodnocení hluku v laboratoři FBI - LC312 (v reálných 

podmínkách provozu) 
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Příloha č. 1 
 

 

 

 

Protokol 

Měření hluku v laboratoři FBI – LD65 

(Pilotní měření) 
 
 
 
 
 
 
 
Místo měření: Fakulta bezpečnostního inženýrství 
   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 700 30 Ostrava-Výškovice  
 Lumírova 13 
 Místnost LD65 
  

Obsah: 
 

1) Naměřit průměrnou hladinu akustického tlaku na pracovišti A i B, klapka na 
pracovišti A i B plně otevřena 

 
2) Naměřit průměrnou hladinu akustického tlaku na pracovišti A i B, při změnách polohy 

uzavíracích klapek 
 

3) Naměřit průměrnou hladinu akustického tlaku na pracovišti C 
 

4) Naměřit průměrnou hladinu akustického tlaku na pracovišti A i B, přístroj držet v ruce 
 

5) Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku při práci 
 
Datum měření: 12.10.2007 
 
Metoda měření: ČSN ISO 9612 
 
Protokol vypracoval: Martin Vlček 
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Přístrojové vybavení:  
zvukový analyzátor Acoustilyzer AL1 (třídy 1) 
měřící mikrofon MiniSPL (třídy 2) 
laserový digitální měřič vzdáleností HD 150 Spetra precision meter  
 
Klimatické podmínky: 
Teplota:    22,2°C 
Atmosférický tlak:   98,6 kPa 
Vlhkost:    38,6 % 
 
Měřené veličiny: 
T – čas trvání měřícího intervalu v minutách 
LAeq – průměrná hladina akustického tlaku v dB 
LAmax – maximální naměřená hladina akustického tlaku v dB 
LAmin – minimální naměřená hladina akustického tlaku v dB 
SPL – aktuální naměřená hladina akustického tlaku v dB 
LCPeak – hladina špičkového akustického tlaku v dB 
 
Měřící místo: 

Měření probíhalo v budově Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, 
která je umístěna v městském obvodu Ostrava - Výškovice. Budova je umístěna na okraji 
zastaveného panelového sídliště. Laboratoř je umístěna v přízemí severního křídla. Na severní 
straně místnosti jsou vestavěna okna s výhledem na parkoviště, vyhrazené pro zaměstnance a 
studenty fakulty FBI, navazující na místní komunikaci podél řadových sedmipatrových domů, 
které uzavírají prostor ze severu a západu. Na východní a západní straně laboratoře jsou 
kanceláře, na jižní straně je chodba vedoucí severním křídlem budovy. 
 
Situace v místnosti: 
Rozměry laboratoře:  délka: 8m,  šířka: 12m,  výška: 3,3m 
Účel laboratoře: zkoušky hořlavosti  
Vybavení: Dva pracovní stoly, nad každým digestoř se 6-ti stupni nastavení výkonu 
ventilátoru. Stůl s počítačem a skříně pro uložení pomůcek. 
 
Pracovní poloha:  ve stoje na pracovištích A,B 
   v sedě na C 
 
A – pracoviště u 1. digestoře 
B – pracoviště u 2. digestoře 
C - pracoviště u PC, zpracovávání výsledků 
 

Poznámka: V laboratoři neprobíhala žádná činnost,  kromě tohoto měření .V provozu 
byl jeden počítač v blízkosti digestoře č.1.  
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Situace v místnosti: 
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Postup měření: 
Na pracovišti A i B byl zvukový analyzér AL1 umístěn na stativu ve výšce 

h = 1,608 m a vzdálen od hrany stolu l = 0,159 m. Podle normy ČSN ISO 9612 má být 
umístění mikrofonu u stojící osoby 1,55 m ± 0,075 m. Vzdálenosti jsem měřil pomocí 
laserového měřiče HD 150 Spetra precision meter. Směrování zvukového analyzátoru AL1 
(resp. mikrofonu MiniSPL) bylo čelem přístroje k pracovnímu místu. Digestoře měly jeden 
společný ventilátor. Každá digestoř má jednu uzavírací klapku s polohou otevřeno (zavřeno) 
umístěnou mezi digestoří a vzduchotechnickým potrubí. Měření bylo prováděno s různým 
nastavením výkonu ventilátoru a s různými změnami poloh klapek na obou digestořích. 
Časový interval měření byl zvolen 3 minuty pro každý stupeň nastavení výkonu ventilátoru 
s prodlevou 2 minuty, která postačovala na změnu otáček ventilátoru digestoře.  

 
Na pracovišti C byl zvukový analyzátor umístěn na stativu ve výšce h = 1,203 m, 

vzdálenost od stěny l = 0,731 m, vzdálenost od okna l = 1,613 m. Provedl jsem odchylku od 
normy ČSN ISO 9612, podle které má být mikrofon umístěn u sedící osoby 0,91 m ± 0,05 m. 
Odchylku od normy jsem provedl proto, že umístění mikrofonu ve výšce h = 1,203 m bude 
přesněji odpovídat pozici pracovníka při práci na PC. Přístroj byl nasměrován čelem 
k monitoru. Časový interval byl zvolen na 3 minuty. Tato doba měření postačuje, neboť 
měřený počítač není vybaven regulací výkonu ventilátorů.  
 
 
1) Naměřené průměrné hodnoty akustického tlaku u pracoviště A i B, 
klapka na pracovišti A i B plně otevřena. 
 
1.1.) Tabulka naměřených hodnot – hluk pozadí 
Poznámka: Na pracovišti C zapnutý osobní počítač. 
Pracoviště A Pracoviště B 
40 dB 39,7 dB 
 
1.2.) Tabulka naměřených hodnot – změna výkonu ventilátoru 
Nastavený výkon Pracoviště A Pracoviště B 
výkon 1 46,0 dB 43,9 dB 
výkon 2 51,0 dB 47,8 dB 
výkon 3 50,2 dB 54,4 dB 
výkon 4 57,9 dB 56,7 dB 
výkon 5 60,2 dB 57,6 dB 
výkon 6 60,6 dB 57,6 dB 
 
1.3.) Výstup měření na pracovišti A při výkonu 1 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A031_SPL_RTA  
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 46.7 51.8 42.7 63.6 80.0 0 0 0 
Zbylé výstupy jsou obsahem přílohy č.1. 
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1.4.) Rušivé vlivy: 
Měření probíhalo v pátek v době od 11h do 13h. Po celou dobu měření na pracovišti A i B, 
bylo na pracovišti C zapnuté PC. 
 
Rušivé vlivy na pracovišti A : 
Při měření při výkonovém stupni 1 až 4 proběhl ve vedlejší kanceláři hlasitý hovor. 
Při měření při výkonovém stupni 2 proběhl navíc hovor v laboratoři ve vzdálenosti cca 2,5m 
od měřícího místa. Měření proběhlo v době od 11h do 12h. 
 
Rušivé vlivy na pracovišti B: 
Při měření při výkonovém stupni 1 až 4 začalo pršet, největší srážky byli při výkonu 3. Při 
výkonu 5 přestává pršet. Měření proběhlo v době od 12h do 13h. 
 
1.5.) Zhodnocení výsledků: 

Při měření se prokázalo, že zvyšováním výkonu ventilátoru A i B se zvyšuje hlučnost 
na pracovištích A i B. Na pracovišti A byla naměřena vyšší průměrná hladina tlaku z důvodu, 
že v blízkosti je pracoviště C se zapnutým PC. Největší rozdíl mezi naměřenými výsledky na 
obou pracovištích je při výkonu 3, kdy při měření na pracovišti B silně pršelo. Tato 
skutečnost ovlivnila výsledky měření hluku. Proto na pracovišti B byla naměřena vyšší 
průměrná hladina tlaku, než na pracovišti A.  
 
 
2) Naměřené průměrné hodnoty akustického tlaku u pracoviště A i B, při 
změnách polohy uzavíracích klapek 
 
2.1.1.) Naměřené hodnoty na pracovišti A i B, při změnách polohy uzavíracích klapek 
 Klapka A Klapka B  

Otevřeno Zavřeno 59,7 dB 
Zavřeno Otevřeno 57,3 dB 

 
A 

Otevřeno Otevřeno 60,6 dB 
Otevřeno Zavřeno 55,3 dB 
Zavřeno Otevřeno 59,0 dB 

 
B 

Otevřeno Otevřeno 57,6 dB 
 
 
2.1.2.) Výstup z měření na pracovišti A při výkonu 6 (klapka B uzavřena, klapka A 
otevřena) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A047_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 59.7 60.0 58.0 62.5 85.4 0 0 0 
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2.2.2.) Výstup z měření na pracovišti B při výkonu 6 (klapka B uzavřena, klapka A 
otevřena) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A045_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 59.0 58.8 57.6 60.6 84.7 0 0 0 
 
Zbylé výstupy jsou obsahem přílohy č.2. 
 
2.3.) Rušivé vlivy: 
Měření proběhlo v pátek v době od 13h do 13:30h. Po celou dobu měření, dle bodů 2.1 a 2.2 
na pracovišti A i B, bylo na pracovišti C zapnuté PC.  
 
2.4.) Zhodnocení výsledků: 

S naměřených údajů jsem vybral naměřené hodnoty průměrné hladiny akustického 
tlaku z pracoviště A (klapka A otevřena, klapka B zavřena) a z pracoviště B (klapka A 
zavřena, klapka B otevřena). Důvodem vybrání těchto měření je, že při práci jen na jednom 
pracovišti se ručně uzavře klapka na vedlejším pracovišti. Tyto hodnoty srovnám 
s naměřenou průměrnou hodnotou akustického tlaku, když byli otevřeny obě klapky. Naměřil 
jsem i ostatní hodnoty z důvodu kontroly měření. 

Při měření na pracovišti A průměrná hladina akustického tlaku klesla z 60,6 dB 
(otevřena klapka A i B) na 59,7 dB. Zde je chyba naměřených výsledků, protože uzavřením 
klapky B a otevřením klapky A se měla v klapce A zvýšit rychlost proudění vzduchu, to by 
mělo zapříčinit zvýšení průměrné hladiny akustického tlaku. Chyba mohla být zapříčiněna 
chybou měření. 

Při měření na pracovišti A, kde byla nad digestoři uzavřena klapka A a otevřena 
klapka B, poklesla průměrná hladina akustického tlaku z 60,6 dB (otevřena klapka A i B) na 
57,3 dB.  

Při měření na pracovišti B, průměrná hladina akustického tlaku stoupla z 57,6 dB 
(otevřena klapka A i B) na 59 dB. Měření považuji za správné, protože když jsem uzavřel 
klapku A, zvýšila se rychlost proudění vzduchu klapkou B. To zapříčinilo zvýšení průměrné 
hladiny akustického tlaku. Při měření na pracovišti B, kde byla nad digestoří otevřena klapka 
A a uzavřena klapka B, klesla průměrná hladina akustického tlaku z 57,6 dB (otevřena klapka 
A i B) na 55,3 dB.  
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3) Naměřené průměrné hodnoty akustického tlaku u pracoviště C 
 
3.1.) Popis 

Měření bylo provedeno za nejméně příznivých podmínek. Vzduchotechnika byla 
nastavena na nejvyšší výkon (výkon 6), vzduchotechnické klapky A i B byly otevřené. Na 
pracovišti C byl trvale po dobu měření zapnutý počítač. 
 
3.2.) Tabulka Naměřené hodnoty – Hluk pozadí 
Poznámka: Na pracovišti C zapnutý osobní počítač. 
Hluk pozadí Hluk na pracovišti C 
Vzduchotechnika vypnuta 44,0 dB 
 
3.3.) Tabulka Naměřená hodnota při výkonu 6 
Nastavený výkon Hluk na pracovišti C 
Výkon 6 54,0 dB 
 
3.2.) Rušivé vlivy: 
Měření proběhlo v pátek v době od 13:30h do 14:00h. Neshledal jsem žádné rušivé vlivy. 
 
 3.3.) Zhodnocení výsledků: 

Pro činnost na pracovišti C je stanovený hygienický limit pro osmihodinovou pracovní 
dobu vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T = 60 dB, dle § 2 odst. 3 
nařízení vlády č. 146/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovišti byla LAeq,T = 54,0 dB (A), tato 
hodnota vyhovuje pro daný typ práce. 
 
 
4) Naměřená průměrná hodnota akustického tlaku na pracovišti A i B, 
pokud jsem přístroj držel v ruce. 
 
4.1.) Popis 

Měření bylo provedeno za nejméně příznivých podmínek. Výkon ventilátoru byl 
nastaven na nejvyšší výkon (výkon 6), klapky A i B byli otevřené. Zvukoměr analyzátor AL1, 
vybaveným mikrofonem MiniSPL, jsem držel ve vzdálenosti natažené paže od těla. Umístění 
mikrofonu MiniSPL přibližně odpovídalo pozici pracovníka při pracovní činnosti.  
 
4.2.) Tabulka naměřených hodnot hluk na pracovišti 
 
4.2a) Hluk na pracovišti A 
Nastavený výkon Hluk na pracovišti A 
Výkon 6  60,7 dB 
Při umístění přístroje na stativu byla průměrná hladina akustického tlaku 60,6 dB. Když jsem 
přístroj držel v ruce, průměrná hladina akustického tlaku stoupla na 60,7 dB. 
 
4.2b) Hluk na pracovišti B 
Nastavený výkon Hluk na pracovišti B 
Výkon 6  58,5 dB 
Při umístění přístroje na stativu, byla průměrná hladina akustického tlaku 57,6 dB. Když jsem 
přístroj držel v ruce, průměrná hladina akustického tlaku stoupla na 58,5 dB. 
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4.3.) Rušivé vlivy: 
Na pracovišti C byl trvale po dobu měření zapnutý počítač. Měření proběhlo v pátek v době 
od 14:00h do 14:30h. 
 
4.4.) Zhodnocení výsledků: 

Na pracovišti A i B vzrostla naměřená průměrná hladina akustického tlaku proti 
naměřené hodnotě, když byl zvukoměr umístěn na stativu. Měřením jsem se pokoušel ověřit, 
jestli člověk používající zvukoměr působí jako překážka, od které se odrážejí zvukové vlny. 
Největší rozdíl hladin akustického tlaku byl 0,9 dB, kdy nejistota měření je ± 3 dB.  Měřením 
se mi nepodařilo prokázat, že člověk působí jako překážka. To bylo způsobeno tím, že jsem 
netvořil dostatečně velkou překážku, od které by se zvukové vlny odrážely. 
 
 
5) Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku při práci 
 
5.1.) Popis 

Výsledkem měření je ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T, pro celkovou 
dobu trvání práce v laboratoři. Výpočet jsem prováděl za nejméně příznivých podmínek. 
Výkon ventilátoru byl nastaven na nejvyšší výkon (výkon 6). Při měření na pracovišti A byla 
klapka B zavřena. Při měření na pracovišti B byla klapka A zavřena. Při práci na pracovišti C 
je ventilátor vypnutý. Vyučovací hodina trvá 90 min., z této doby se na pracovišti A pracuje 
max. 20min, na pracovišti B max. 20min. a na pracovišti C max. 50min.  
Výsledná ekvivalentní hladina je stanovená podle vztahu: 
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kde: LAeq,Ti  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A, která se vyskytuje v časovém 
intervalu Ti 
 
5.2.) Tabulka Časové intervaly Ti u jednotlivých činností. 
Místo měření Hladina hluku Ti [min] 
A 59,7 dB 20 
B 59,0 dB 20 
C 44,0 dB 50 
  90 
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kde: m je celkový počet dílčích časových intervalů 
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Postup výpočtu: 
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Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq,T = 54,4 dB (A). 
 
 
5.3.) Zhodnocení výsledků: 

Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávaná duševní práce rutinní povahy, 
je vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T = 60 dB, dle § 2 odst. 3 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovišti byla LAeq = 54,4 dB (A), tato 
hodnota vyhovuje pro daný typ práce. 
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Příloha č. 1. 
Výstup měření na pracovišti A při výkonu 1 až 6 z Acoustilyzer AL1: 
 
Hluk pozadí na pracovišti A: 
> File: A030_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:01:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 40.4 51.4 37.6 48.2 73.5 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A při výkonu 1 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A031_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 46.7 51.8 42.7 63.6 80.0 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A při výkonu 2 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A032_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 51.1 56.6 43.2 64.8 92.9 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A při výkonu 3 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A034_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 50.2 49.6 47.8 64.8 78.8 0 0 0 
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Výstup měření na pracovišti A při výkonu 4 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A035_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 57.9 56.8 54.6 61.4 82.2 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A při výkonu 5 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A036_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 60.2 59.9 57.4 64.0 83.3 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A při výkonu 6 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A037_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 60.6 61.7 58.2 65.1 85.9 0 0 0 
 
Výstup z měření na pracovišti B při výkonu 1 až 6 z Acoustilyzer AL1: 
 
Hluk pozadí na pracovišti B: 
> File: A038_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 39.7 41.9 37.0 47.8 74.4 0 0 0 
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Výstup měření na pracovišti B při výkonu 1 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A039_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 43.9 43.8 41.8 51.6 77.2 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B při výkonu 2 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A040_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 47.8 48.2 45.9 53.0 76.9 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B při výkonu 3 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A041_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 54.4 54.6 52.7 56.5 81.6 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B při výkonu 4 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A042_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 56.6 55.7 54.9 58.9 84.4 0 0 0 
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Výstup měření na pracovišti B při výkonu 5 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A043_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 57.6 57.0 56.0 59.5 85.7 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B při výkonu 6 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A044_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 57.6 56.9 55.7 60.1 85.8 0 0 0 
 
 
 
Příloha č. 2. 
Naměřené hodnoty hluku u pracoviště A i B, při změnách uzavíracích klapek 
 
2.A) Naměřené hodnoty hluku u pracoviště A 
a) Klapka A uzavřena, klapka B otevřena 
> File: A048_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 57.3 57.4 54.7 60.8 83.4 0 0 0 
 
2.A) Naměřené hodnoty hluku u pracoviště A 
b) Klapka B uzavřena, klapka A otevřena 
> File: A047_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
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> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 59.7 60.0 58.0 62.5 85.4 0 0 0 
 
2.B) Naměřené hodnoty hluku u pracoviště B 
a) Klapka A uzavřena, klapka B otevřena 
> File: A045_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 59.0 58.8 57.6 60.6 84.7 0 0 0 
 
2.B) Naměřené hodnoty hluku u pracoviště B 
b) Klapka B uzavřena, klapka A otevřena 
> File: A046_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 55.3 54.4 53.6 57.8 83.0 0 0 0 
 
 
 
Příloha č. 3. 
Naměřené hodnoty hluku u pracoviště C 
Hluk pozadí na pracovišti C 
> File: A049_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 44.0 44.8 42.0 51.9 74.4 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti C při výkonu 6 z Acoustilyzer AL1: 
> File: A050_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
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> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 53.9 53.1 51.6 59.3 79.3 0 0 0 
 
 
 
Příloha č. 4. 
Naměřené hodnoty hluku na pracovišti A i B, pokud se přístroj držel v ruce. 
 
Naměřené hodnoty hluku u pracoviště A 
. > File: A051_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 60.7 62.7 58.1 64.7 85.6 0 0 0 
 
Naměřené hodnoty hluku u pracoviště B 
> File: A052_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:03:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 58.5 52.7 55.9 61.8 88.2 0 0 0 
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Příloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOL 

Měření a hodnocení hluku v laboratoři FBI – LC312  

(v reálných podmínkách provozu) 
 
 
 
 
Předmět zkoušky: Měření a hodnocení hluku v laboratoři FBI 
 
 
Místo měření: Fakulta bezpečnostního inženýrství 
   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 700 30 Ostrava-Výškovice  
 Lumírova 13 
 Místnost LC312 
 

Obsah: 
1) Naměřená hladina akustického tlaku při probíhajících zkouškách hořlavosti materiálů 

v laboratoři 
 

2) Naměřená hladina akustického tlaku při zapnutí odsávání par 
 

3) Naměřená hladina akustického tlaku v kanceláři a na chodbě 
 

4) Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku při práci 
 
Datum měření: 19.10.2007 a 26.10.2007 
 
Metoda měření: ČSN ISO 9612 
 
Přístrojové vybavení:  
zvukový analyzátor Acoustilyzer AL1 (třídy 1) 
měřící mikrofon MiniSPL (třídy 2) 
laserový měřič vzdáleností  HD 150 Spetra precision meter 
 
Protokol vypracoval: Martin Vlček 
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Klimatické podmínky: 
Teplota:   °C 
Atmosférický tlak:    kPa 
Vlhkost:     % 
 
Pozn.: Klimatické podmínky jsou uvedeny u jednotlivých měření 
 
Měřené veličiny: 
T – čas trvání měřícího intervalu v minutách 
LAeq – průměrná hladina akustického tlaku v dB 
LAmax – maximální naměřená hladina akustického tlaku v dB 
LAmin – minimální naměřená hladina akustického tlaku v dB 
SPL – aktuální naměřená hladina akustického tlaku v dB 
LCPeak – hladina špičkového akustického tlaku v dB 
 
Přesnost měření: 

Třída 2. Pro třídu přesnosti 2, do které je zařazen měřící mikrofon MiniSPL, je dle 
normy ČSN ISO 9612 stanovena nejistota měření 3 dB. 
 
Měřící místo: 

Měření probíhalo v budově Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, 
která je umístěna v městském obvodu Ostrava - Výškovice. Budova stojí na okraji 
zastaveného panelového sídliště. Laboratoř je umístěna v horním patře nově vystaveného 
východního křídla. Na východní straně místnosti jsou vestavěna okna s výhledem na nádvoří 
fakulty FBI. Po bocích laboratoře jsou kanceláře, na západní straně je chodba vedoucí křídlem 
budovy.  

Pracoviště jsem pro přehlednost rozdělil na 2. řady pracovních stolů a na dvě 
samostatná pracoviště. Pro měření byly vybrány 4. pracoviště u řady A i B. Tyto čtyři 
pracoviště postihují všechny významné změny hluku v laboratoři. Důvodem je, že zkoušející 
přístroje se na jednotlivých pracovištích opakují a na některých pracovištích zatím nejsou 
umístěny zkoušející přístroje. Každý místní odsávač par má nad pracovištěm jednu uzavírací 
klapku s polohou otevřeno (zavřeno) umístěnou mezi odsávačem par a vzduchotechnickým 
potrubí. Místní odsávače par mají jeden společný ventilátor. Při zapnutí společného 
ventilátoru musí být otevřeno min. 11 klapek nad jednotlivými pracovišti. Místo otevření 
klapek na pracovišti lze volit zcela volitelně, ale musí být dodržena podmínka min. počtu 
otevřených klapek. 

V kanceláři bylo vybráno měřící místo umístěné nejblíže k laboratoři, na chodbě u 
otevřených dveří vedoucích z laboratoře. 

 
Situace v místnosti: 
Rozměry laboratoře: délka: 7,6m,  šířka: 16m,  výška: 3,2m 
Rozměry kanceláře: délka: 7,6m,  šířka: 4,2m,  výška: 3,2m 
Rozměry chodby: délka: 1,8m,  šířka: 20,2m,  výška: 3,2m 
 
Účel laboratoře: zkoušky hořlavosti materiálů 
 
Pracovní poloha:  v laboratoři na pracovištích ve stoje 
(měřící místo)  v kanceláři v sedě 
   na chodbě ve stoje 
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Situace v místnosti: 
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1) Naměřená hladina akustického tlaku při probíhajících zkouškách 

hořlavosti materiálů v laboratoři 
 
Datum měření: 19.10.2007 
 
Klimatické podmínky: 
Teplota:    22,9°C 
Atmosférický tlak:   98,8 kPa 
Vlhkost:    32,9 % 
 
 
1.1.) Postup měření: 

Měření průměrné hladiny akustického tlaku bylo prováděno při probíhajících 
zkouškách hořlavosti materiálů u čtyř pracovních stolů v řadě A i B. V řadě A pracoviště: A1, 
A7, A10, A6. V řadě B pracoviště: B8, B6, B1, B7. Vyznačená místa měření jsou znázorněna 
v nákresu situace v místnosti. 

V laboratoři měřilo 10 studentů. Během měření docházelo k přesouvání studentů 
k jednotlivým pracovním stolům. Při některých měřeních byl zapnut odsávač par, tato 
informace je uvedena u jednotlivých měření. Zvukoměr analyzátor AL1, vybavený 
mikrofonem MiniSPL, jsem držel ve vzdálenosti natažené paže od těla. Umístění mikrofonu 
MiniSPL bylo u ucha studenta, ve vzdálenosti cca 10 cm od osy hlavy studenta. Směrování 
zvukového analyzátoru AL1 (resp. mikrofonu MiniSPL), bylo čelem přístroje k pracovnímu 
místu. Časový interval měření byl zvolen na 2 minuty, tato doba postihuje všechny významné 
změny hluku na jednotlivých pracovištích.  
 
1.2.) Tabulka naměřených hodnot hluk u řady A i B 
1.2a) Hluk na pracovištích u řady A 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 

A1 71,2 dB 69,6 dB 74,9 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

A7 71,0 dB 69,3 dB 76,5 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

A10 70,9 dB 68,2 dB 81,8 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

A6 71,1 dB 68,4 dB 80,4 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

 
1.3a) Rušivé vlivy: 

Měření proběhlo v pátek v době od 10:40h do 11:20h. Při měření na pracovišti A10 se 
na vedlejším pracovním stole A8 přemísťoval zkoušející přístroj a následně probíhala zkouška 
teploty vzplanutí v uzavřeném kelímku. Při jednotlivých měřeních proběhl hovor mezi učiteli 
a studenty. 
 
1.2b) Hluk na pracovištích u řady B 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 
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B8 55,5 dB 45,5 dB 68,5 dB 2,00 Vypnuté odsávání par 

B6 62,3 dB 47,0 dB 74,7 dB 2,00 Vypnuté odsávání par 

B1 59,8 dB 45,8 dB 79,7 dB 2,00 Vypnuté odsávání par 

B7 71,2 dB 46,8 dB 78,1 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

 
1.3b) Rušivé vlivy: 

Měření proběhlo v pátek v době od 12:00h do 12:40h. Při jednotlivých měřeních 
proběhl hovor mezi učiteli a studenty.  
 
1.2c) Hluk na chodbě 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 

B8 64,7 dB 69,2 dB 87,9 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

 
1.3c) Rušivé vlivy: 

Měření proběhlo v pátek v době od 12:00h do 12:40h. Neshledal jsem žádné rušivé 
vlivy na chodbě. 
  
1.4.) Zhodnocení výsledků: 

Nejméně příznivé hodnoty byly naměřeny na pracovišti A1 a B7, kdy je nad 
pracovním místem zapnutý odsávač par.  

 
Pro třídu přesnosti 2, do které je zařazen měřící mikrofon MiniSPL, je dle normy 

ČSN ISO 9612 stanovena nejistota měření 3 dB. 
 
Naměřená nejméně příznivá ekvivalentní hladina akustického tlaku A, 
LAeq,T = 71,2 ± 3 dB (A). 
 

Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávaná duševní práce rutinní povahy 
včetně velínu, je vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T = 60 dB, dle § 2 
odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Naměřená nejméně příznivá ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovišti byla 
LAeq,T = 71,2 ± 3 dB (A).  

Pokud budeme brát v úvahu, že na pracovišti se bude pracovat 8h při zapnutém 
odsávání par, bude tedy překročena hladina LAeq,8h = 60 dB. Proto bych v tomto případě 
doporučil omezení expozice zaměstnanců a studentů, aby zaměstnanci nebyli vystavováni 
hluku po celou pracovní směnu. Doporučená doba práce v laboratoři je vypočtena 
v kapitole 4. 
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2) Naměřená hladina akustického tlaku při zapnutí odsávání par v době, 

kdy neprobíhají zkoušky hořlavosti materiálů v laboratoři 
 
Datum měření: 26.10.2007 
 
Klimatické podmínky: 
Teplota:    23,4°C 
Atmosférický tlak:   99,2 kPa 
Vlhkost:    34,5 % 
 
 
2.1.) Postup měření: 

Měření průměrné hladiny akustického tlaku bylo prováděno u čtyř pracovních stolů 
v řadě A i B. V řadě A pracoviště: A1, A7, A10, A6. V řadě B pracoviště: B8, B6, B1, B7. 
Vyznačená místa měření jsou znázorněna v nákresu situace v místnosti. Měření bylo 
prováděno za nejméně příznivých podmínek, tedy při měření byl zapnut odsávač par.  

Na pracovištích byl zvukový analyzátor AL1 umístěn na stativu ve výši 
1,55 ± 0,075 m u stojící osoby, podle normy ČSN ISO 9612. Mikrofon byl vzdálen od hrany 
stolu 0,05 m. Směrování zvukového analyzátoru AL1 (resp. mikrofonu MiniSPL), bylo čelem 
přístroje k pracovnímu místu.  

Časový interval měření byl zvolen na 2 minuty, tato doba postihuje všechny významné 
změny hluku na jednotlivých pracovištích. Prodleva mezi jednotlivými měřeními byla 
zvolena na min. 2 minuty. Tato změna postačovala na změnu otáček ventilátoru odsávače par 
při zapnutí a vypnutí. 
 
2.2.) Tabulka naměřených hodnot hluk u řady A i B 
2.2.1.) Hluk pozadí na pracovištích 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 

A1 36,4 dB 31,7 dB 50,1 dB 2,00 Vypnuté odsávání par 
 

A10 34,7 32,1 49,7 2,00 Vypnuté odsávání par 
 

B6 36,9 32,6 51,9 2,00 Vypnuté odsávání par 
 

 
2.2) Rušivé vlivy: 
Měření proběhlo v pátek v době mezi 11:30h – 11:40h. Neshledal jsem žádné rušivé vlivy. 
 
2.2a) Hluk na pracovištích u řady A 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 

A1 70,9 dB 70,2 dB 71,6 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

A7 71,9 dB 71,0 dB 72,9 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

A10 69,6 dB 68,8 dB 70,6 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 
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A6 68,9 dB 68,3 dB 69,7 dB 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

 
2.3a) Rušivé vlivy: 
Měření proběhlo v pátek v době mezi 11:50h – 12:20h. Neshledal jsem žádné rušivé vlivy. 
 
2.2b) Hluk na pracovištích u řady B 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 

B1 70,6 69,8 71,3 2,00 Zapnuta řada B, řada A 
vypnuta 

B7 70,9 70,1 71,6 2,00 Zapnuta řada B, řada A 
vypnuta 

B8 70,0 69,3 70,6 2,00 Zapnuta řada B, řada A 
vypnuta 

B6 69,0 68,3 69,8 2,00 Zapnuta řada B, řada A 
vypnuta 

 
2.3b) Rušivé vlivy: 
Měření proběhlo v pátek v době mezi 12:30h – 13:00h. Neshledal jsem žádné rušivé vlivy. 
 
2.4.) Zhodnocení výsledků: 

Výsledkem měření je maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T, pro 
celkovou dobu trvání práce v laboratoři. Nejméně příznivá hodnota byla naměřena na 
pracovišti A7, kdy nad pracovním místem byl zapnut odsávač par. 

 
Pro třídu přesnosti 2, do které je zařazen měřící mikrofon MiniSPL, je dle normy 

ČSN ISO 9612 stanovena nejistota měření 3 dB. 
 
Naměřená nejméně příznivá ekvivalentní hladina akustického tlaku A, 
LAeq,T = 71,9 ± 3 dB (A) 
 

Porovnáním naměřené nejméně příznivé hodnoty hladiny akustického tlaku při 
probíhajících zkouškách hořlavosti materiálů v laboratoři LAeq,T = 71,0 ± 3 dB a naměřené 
nejméně příznivé hodnoty akustického tlaku v době, kdy neprobíhají zkoušky hořlavosti 
materiálů v laboratoři, ale je zapnuté odsávání par LAeq,T = 71,9 ± 3 dB, vyplývá rozdíl, že 
rozdíl na stejném pracovišti A7 je 0,9 dB. Ke zvýšení hladiny akustického tlaku o 0,9 dB 
došlo v době, kdy neprobíhaly zkoušky hořlavosti materiálů. Tento rozdíl může být 
způsobený tím, že měření proběhlo ve dva různé dny, při různých klimatických podmínkách 
(teplota, atmosférický tlak, vlhkost vzduchu, atd.) a jiným postupem měření (měření v ruce 
při probíhajících zkouškách hořlavosti x měření na stativu, kdy neprobíhají zkoušky 
hořlavosti). Výsledky měření považuji za správné, protože rozdíl 0,9 dB může být způsobený 
nejistotou měření, která je ± 3 dB.  
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3) Naměřena hladina akustického tlaku v kanceláři a na chodbě 
Datum měření: 26.10.2007 
 
Klimatické podmínky: 
Teplota:   23,4°C 
Atmosférický tlak:  99,2 kPa 
Vlhkost:   34,5 % 
 
 
3.1.) Postup měření: 

Měření bylo provedeno v kanceláři (označené písmenem K) a následně na chodbě 
(označené písmenem Ch). Měření bylo provedeno za nejméně příznivých podmínek, tedy při 
měření byl zapnut odsávač par (digestoř) u řady A. V kanceláři bylo vybráno měřící místo, 
umístěné nejblíže k laboratoři, na chodbě u otevřených dveří vedoucích z laboratoře. 
Vyznačená místa měření jsou znázorněna v nákresu situace v místnosti. 

V kanceláři byl zvukový analyzátor AL1 umístěn na stativu ve výšce 0,905 m a 
vzdálen od hrany stolu 0,301 m. Podle normy ČSN ISO 9612 má být umístění mikrofonu u 
sedící osoby 0,91 m ± 0,05 m. Vzdálenosti jsem měřil pomocí laserového měřiče HD 150 
Spetra precision meter. Směrování zvukového analyzátoru AL1 (resp. mikrofonu MiniSPL), 
bylo čelem přístroje k měřenému zdroji hluku (čelem přístroje k monitoru). 

Na chodbě jsem zvukový analyzátor AL1 držel ve vzdálenosti natažené paže od těla. 
Mikrofon byl umístěn naproti otevřených dveří a přibližně ve středu chodby. 

Časový interval měření byl zvolen na 2 minuty, tato doba postihuje všechny významné 
změny hluku na jednotlivých pracovištích. Prodleva mezi jednotlivými měřeními byla 
zvolena na min. 2 minuty. Tato změna postačovala na změnu otáček ventilátoru odsávače par 
při zapnutí a vypnutí. 

 
Poznámka: V laboratoři neprobíhala žádná činnost,  kromě tohoto měření .V kanceláři 

byly v provozu tři počítače, na kterých se zpracovávaly výsledky měření.  
 
3.2.) Tabulka naměřených hodnot hluk v kanceláři a na chodbě 
 
3.2.1.) Hluk pozadí na pracovištích 

 
3.2.2.) Hluk na pracovištích 

 
3.3.1.) Rušivé vlivy: 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 

Ch 37,4 32,4 52,2 2,00 Vypnuté odsávání par 

K 45,2 38,6 53,6 2,00 Vypnuté odsávání par 

Označení 
pracoviště LAeq LAmin LAmax T [min] Nastavení odsávání par 

Ch 63,3 61,9 72,2 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 

K 53,3 52,3 63,2 2,00 Zapnuta řada A, řada B 
vypnuta 
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Měření proběhlo v pátek v době mezi 13:30h – 13:50h. Na chodbě jsem neshledal 
žádné rušivé vlivy. V kanceláři během měření neprobíhal žádný hovor. V kanceláři byly 
trvale zapnuty tři počítače po dobu měření.  
 
3.3.2.) Rušivé vlivy: 

Měření proběhlo v pátek v době mezi 13:10h – 13:20h. V kanceláři byly trvale 
zapnuty tři počítače po dobu měření. V kanceláři probíhal hovor mezi dvěma zaměstnanci. 
 
3.4.) Zhodnocení výsledků: 

Výsledkem měření je ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T, pro celkovou 
dobu trvání práce v kanceláři a na chodbě.  

 
Pro třídu přesnosti 2, do které je zařazen měřící mikrofon MiniSPL, je dle normy 

ČSN ISO 9612 stanovena nejistota měření 3 dB. 
 
V kanceláři (označení písmenem K) je naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A, LAeq = 53,3 ± 3 dB (A). 
 

Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávaná duševní práce rutinní povahy 
včetně velínu, je vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T = 60 dB, dle § 2 
odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovišti byla 
LAeq = 53,3 ± 3 dB (A).  

Pokud bude pracovník pracovat celou směnu v kanceláři, nebude překročena 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T = 60 dB.  

 
Na chodbě (označení písmenem Ch) je naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A, LAeq,T = 63,3 ± 3 dB (A). 
 

Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku 
při práci, vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h, se rovná 85 dB, dle § 2 
odst. 1 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku na chodbě byla LAeq = 63,3 ± 3 dB 
(A).  

 
 

4) Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku při práci 
Popis 

Výsledkem výpočtu je ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h, pro celkovou 
dobu trvání práce v laboratoři a následné práce v kanceláři, při zpracovávání výsledků 
zkoušek. Výpočet jsem prováděl za nejméně příznivých podmínek. V laboratoři byla nejvyšší 
naměřená průměrná hladina akustického tlaku na pracovišti A1. Nad pracovištěm v laboratoři 
bude po celou dobu zapnuté odsávání par. V kanceláři byla naměřena průměrná hladina 
akustického tlaku na pracovišti K (hluk pozadí v kanceláři, vypnuté odsávání par 
v laboratoři). Vyznačená místa, kde bylo prováděno měření, jsou znázorněna v nákresu 
situace v místnosti. 

Práci v laboratoři můžeme zařadit dvojím způsobem z hlediska hlukové expozice. 
Důvodem je, že v laboratoři mohou být prováděny různé metody stanovování hořlavosti 
materiálů, které se liší svojí náročností na pozornost. Lze tedy pro práci v laboratoři prohlásit: 



Strana 10 (celkem 22) 

a) Laboratoř je pracoviště, na kterém se vykonává duševní práce rutinní povahy při 
zkoušení hořlavosti materiálů. Pracoviště je zařazeno, dle § 2 odst. 3 nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, cit.: 
„Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní povahy 
včetně velínu vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq se rovná 60,0 dB. 
Jako doba hodnocení se v tomto případě volí doba trvání rušivého hluku.“ Hygienický limit 
pro osmihodinovou pracovní dobu je ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovišti 
LAeq,T = 60,0 dB. 

b) Další možností je prohlášení, že v laboratoři nevzniká hluk pracovní činností, ale je 
způsobován větracím zařízením laboratoře. Pracoviště bude zařazeno, dle § 2 odst. 4 nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, cit.: 
„Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a 
skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavcích 2 a 3, kde hluk nevzniká pracovní 
činností vykonávanou na těchto pracovištích, ale na tato pracoviště proniká ze sousedních 
prostor nebo je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť vyjádřený 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A je LAeq,T, se rovná 70 dB; na ostatních pracovištích 
nesmí tato hladina překročit 55 dB.“ Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu je 
ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovišti LAeq,T = 70,0 dB. 

 
Pro tyto dvě zařazení máme různé hygienické limity hluku. Přísnější hygienický limit 

je v případě, kdy se na pracovišti vykonává duševní práce rutinní povahy. 
 
 

Výpočty byli provedeny pro tři různé situace:  
1) Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku, pokud je pracovní směna rozdělena 

na práci v laboratoři a v kanceláři ( 240 min. v laboratoři a 240 min. v kanceláři). 
Práce je zařazena jako duševní práce rutinní povahy (Hygienický limit 
LAeq,T = 60,0 dB). 

2) Výpočet doporučené doby práce v laboratoři při zapnutém odsávání par, pokud je 
práce zařazena jako duševní práce rutinní povahy (Hygienický limit LAeq,T = 60,0 dB) 

3) Výpočet doporučené doby práce v laboratoři při zapnutém odsávání par, pokud je hluk 
způsobován větracím zařízením (Hygienický limit LAeq,T = 70,0 dB) 
 
 

Výsledná ekvivalentní hladina je stanovená podle vztahu: 
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kde:  LAeq,Ti  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A, která se vyskytuje v časovém 
intervalu Ti 

 
 

4.1.1.) Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku, pokud je pracovní směna  
rozdělena práci v laboratoři a v kanceláři (240 min. v laboratoři a 240 min. v kanceláři). 
Práce je zařazena jako duševní práce rutinní povahy (Hygienický limit LAeq,T = 60,0 dB). 

Předpokládám, že v laboratoři se pracuje 240 min při zapnutém odsávání par. 
V kanceláři 240 min, v této době je vypnuté odsávání par v laboratoři.   
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Tabulka: Veličiny potřebné k výpočtu. 

Označení pracoviště LAeq Ti [min] Nastavení odsávání 
par 

Laboratoř A1, hluk 
při zkoušení 71,2 dB 240 Zapnuta řada A, řada 

B vypnuta 
Kancelář hluk 

pozadí 45,2 dB 240 Vypnuté odsávání 
par 

 





m

i
iTT

1
 , tj. 480 min 

kde: m je celkový počet dílčích časových intervalů 
 
Postup výpočtu: 
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Výsledná vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq,8h = 68,2 dB (A). 
 
 
4.1.2.) Zhodnocení výsledků: 

Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávaná duševní práce rutinní povahy 
včetně velínu, je vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T = 60 dB, dle § 2 
odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Výsledná vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovišti je 
LAeq,8h = 68,2 dB. 

Pokud budeme brát v úvahu, že pracovní směna je rozdělena na 240 min. v laboratoři 
a 240 min v kanceláři, bude překročena hladina LAeq,T = 60 dB. Proto bych v tomto případě 
doporučil omezení doby expozice zaměstnance při zapnutém odsávání par.  

Pro studenty nelze určit LAeq,T, protože v laboratoři setrvávají 90 min.  
 

 
4.2.1.) Výpočet doporučené doby práce v laboratoři při zapnutém odsávání par, pokud 
je práce zařazena jako duševní práce rutinní povahy (Hygienický limit LAeq,T = 60,0 dB) 

Pokud pracoviště v laboratoři prohlásíme, že na pracovišti se vykonává duševní práce 
rutinní povahy, pracoviště bude zařazeno, dle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, cit.: „Hygienický limit pro 
pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu vyjádřená 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T se rovná 60,0 dB. Jako doba hodnocení se 
v tomto případě volí doba trvání rušivého hluku.“ 

Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu je ekvivalentní hladina 
akustického tlaku na pracovišti LAeq,T = 60,0 dB.  
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4.2.2.) Postup výpočtu doporučené doby práce 
Výsledná ekvivalentní hladina je stanovená podle vztahu: 
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kde:  LAeq,Ti  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A, která se vyskytuje v časovém 
intervalu Ti 
 
Pro dodržení hygienického limitu, musí platit: 

 

TAeqithygienickýTAeq LL ,lim,,   
 

kde:  LAeq,T je vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku v dB 
LAeq,T,hygienický limit je hygienický limit pro pracoviště v dB 
 
Pokud máme dodržet hygienický limit, musíme omezit expozici zaměstnance při 

zapnutém odsávání par. Aby bylo možné vypočítat doporučenou dobu práce při zapnutém 
odsávání par, musíme znát průměrnou hladinu akustického tlaku na pracovištích. 

Zaměstnanec se vyskytuje na dvou pracovištích (laboratoř a kancelář). Pro 
doporučenou dobu práce jsem vzal nejvyšší naměřené průměrné hodnoty (naměřené 
předchozí hodnoty). V laboratoři byla nejvyšší naměřená průměrná hladina akustického tlaku 
na pracovišti A1 (zapnuté odsávání par). V kanceláři byla naměřená průměrná hladina 
akustického tlaku na pracovišti K (hluk pozadí v kanceláři, vypnuté odsávání par 
v laboratoři). Vyznačená místa, kde bylo prováděno měření, jsou znázorněna v nákresu 
situace v místnosti. 

Zaměstnanec se vyskytuje na dvou pracovních místech. Máme dva časové intervaly 
doby práce, označené TH a T-TH. 
TH  – čas, kdy je zaměstnanec vystaven hluku při zapnutém odsávání par   
T-TH  – čas, kdy je zaměstnanec vystaven (tichu) hluku pozadí v kanceláři 
 
Tabulka: Veličiny potřebné k výpočtu. 

Označení pracoviště LAeq TH,T [min] Popis  

Laboratoř A1, hluk 
při zkoušení 71,2 dB TH Zapnuta řada A, řada 

B vypnuta 

Kancelář, 
Hluk pozadí 45,2 dB T-TH Vypnuté odsávání 

par 

Hygienický limit 
 

60,0 dB 
 

 
T 
 

Hygienický limit pro 
duševní práci 

 
min480)(  HH TTTT  
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Postup výpočtu: 
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Vypočtená doporučená doba práce, při zapnutém odsávání par v laboratoři, je 
max. 35 min, pokud je práce zařazena jako duševní práce rutinní povahy. 
 
4.2.2.) Zhodnocení výsledků: 

Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávaná duševní práce rutinní povahy, 
je vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T = 60 dB. Jako doba hodnocení 
se v tomto případě přednostně volí doba trvání rušivého hluku, dle § 2 odst. 3 nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Pokud zaměstnanec bude pracovat max. 35 min. v laboratoři, při zapnutém odsávání 
par, nedojde k překročení hygienického limitu pro pracoviště.  

 
 

4.3.1.) Výpočet doporučené doby práce v laboratoři, při zapnutém odsávání par, pokud 
je hluk způsobován větracím zařízením (Hygienický limit LAeq,T = 70,0 dB) 

Pokud pracoviště v laboratoři prohlásíme, že v laboratoři nevzniká hluk pracovní 
činností, ale je způsobován větracím zařízením laboratoře, pracoviště bude zařazeno dle § 2 
odst. 4 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, cit.: „Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro 
výrobu a skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavcích 2 a 3, kde hluk nevzniká 
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pracovní činností vykonávanou na těchto pracovištích, ale na tato pracoviště proniká ze 
sousedních prostor nebo je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť 
vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A je LAeq,T, se rovná 70 dB; na ostatních 
pracovištích nesmí tato hladina překročit 55 dB.“ 

Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu je ekvivalentní hladina 
akustického tlaku na pracovišti LAeq,T = 70,0 dB.  
 
4.3.2.) Postup výpočtu doporučené doby práce 
Výsledná ekvivalentní hladina je stanovená podle vztahu: 
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kde: LAeq,Ti  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A, která se vyskytuje v časovém 
intervalu Ti 
 
Pro dodržení hygienického limitu, musí platit: 

 

TAeqithygienickýTAeq LL ,lim,,   
 

kde:  LAeq,T je vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku v dB 
LAeq,T,hygienický limit je hygienický limit pro pracoviště v dB  

 
Pokud máme dodržet hygienický limit, musíme omezit expozici zaměstnance při 

zapnutém odsávání par. Aby bylo možné vypočítat doporučenou dobu práce při zapnuté 
odsávání par, musíme znát průměrnou hladinu akustického tlaku na pracovištích. 

Zaměstnanec se vyskytuje na dvou pracovištích (laboratoř a kancelář). Pro 
doporučenou dobu práce jsem vzal nejvyšší naměřené průměrné hodnoty (naměřené 
předchozí hodnoty). V laboratoři byla nejvyšší naměřená průměrná hladina akustického tlaku 
na pracovišti A1 (zapnuté odsávání par). V kanceláři byla naměřená průměrná hladina 
akustického tlaku na pracovišti K (hluk pozadí v kanceláři, vypnuté odsávání par 
v laboratoři). Vyznačená místa, kde bylo prováděno měření, jsou znázorněna v nákresu 
situace v místnosti. 

Zaměstnanec se vyskytuje na dvou pracovních místech. Máme dva časové intervaly 
doby práce, označené TH a T-TH. 
TH  – čas, kdy je zaměstnanec vystaven hluku při zapnutém odsávání par   
T-TH  – čas, kdy je zaměstnanec vystaven (tichu) hluku pozadí v kanceláři 
 
 
Tabulka: Veličiny potřebné k výpočtu. 

Označení pracoviště LAeq TH,T [min] Popis 

Laboratoř A1, hluk 
při zkoušení 71,2 dB TH Zapnuta řada A, řada 

B vypnuta 
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Kancelář hluk pozadí 45,2 dB T-TH Vypnuté odsávání 
par 

Hygienický limit 70,0 dB T 
Hygienický limit, 

hluk větracím 
zařízením 

 
min480)(  HH TTTT  

 
Postup výpočtu: 
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Vypočtená doporučená doba práce, při zapnutém odsávání par v laboratoři, je 
max. 363 min (max. 6 hodin), pokud je hluk způsobován větracím zařízením. 
 
4.3.2.) Zhodnocení výsledků: 

Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro 
výrobu a skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavcích 2 a 3, kde hluk nevzniká 
pracovní činností vykonávanou na těchto pracovištích, ale na tato pracoviště proniká ze 
sousedních prostor nebo je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť 
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vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A je LAeq,T, se rovná 70 dB; na ostatních 
pracovištích nesmí tato hladina překročit 55 dB, dle § 2 odst. 4 nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Pokud zaměstnanec bude pracovat max. 363 min. (cca 6 hodin) v laboratoři, při 
zapnutém odsávání par, nedojde k překročení hygienického limitu pro pracoviště. 
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Příloha č.1 
Výstup měření na Chodbě (vzduchotechnika u řady A zapnuta, řada B vypnutá) z 
Acoustilyzer AL1: 
> File: A055_SPL_RTA  
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
 ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 64.7 67.1 62.1 69.2 87.9 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A1 (vzduchotechnika u řady A zapnutá, řada B vypnutá) z 
Acoustilyzer AL1: 
> File: A056_SPL_RTA  
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
 ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 71.2 73.5 69.6 74.9 98.8 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A7 (vzduchotechnika u řady A zapnutá, řada B vypnutá) z 
Acoustilyzer AL1: 
> File: A057_SPL_RTA  
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
 ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00  71.0 73.4 69.3 76.5 90.8 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A10 (vzduchotechnika u řady A zapnutá, řada B vypnutá) z 
Acoustilyzer AL1: 
> File: A058_SPL_RTA  
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
 ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 70.9 72.2 68.2 81.8 96.5 0 0 0 
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Výstup měření na pracovišti A6 (vzduchotechnika u řady A zapnutá, řada B vypnutá) z 
Acoustilyzer AL1: 
> File: A059_SPL_RTA  
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
 ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 71.1 74.5 68.4 80.4 95.5 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B8 (vzduchotechnika vypnuta) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A060_SPL_RTA  
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
 ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00  55.5 59.4 45.5 68.5 81.7 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B6 (vzduchotechnika vypnuta) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A061_SPL_RTA  
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
 ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 62.3 56.8 47.0 74.7 90.6 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B1 (vzduchotechnika vypnuta) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A062_SPL_RTA  
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
 ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 59.8 52.6 45.8 79.7 99.8 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B7 (vzduchotechnika u řady A zapnutá, řada B vypnutá) z 
Acoustilyzer AL1: 
> File: A063_SPL_RTA  
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
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> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
 ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 71.2 74.7 46.8 78.1 95.2 0 0 0 
 
 
Příloha č.2 
Hluk pozadí na pracovištích A1, A10, B6: 
Výstup měření na pracovišti A1 (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A076_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 36.4 33.3 31.7 50.1 80.2 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A10 (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A077_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 34.7 46.0 32.1 49.7 69.7 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B6 (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A078_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 36.9 33.1 32.6 51.9 72.6 0 0 0 
 
Hluk na pracovištích A i B: 
Výstup měření na pracovišti A1 (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A067_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
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> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 70.9 70.8 70.2 71.6 89.6 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A7 (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A068_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 71.9 71.3 71.0 72.9 93.8 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A10 (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A070_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 69.6 69.5 68.8 70.6 93.0 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti A6 (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A071_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 68.9 69.1 68.3 69.7 90.2 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B1 (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A072_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
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> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 70.6 70.4 69.8 71.3 90.6 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B7 (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A073_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 70.9 70.8 70.1 71.6 92.1 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B8 (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A074_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 70.0 69.8 69.3 70.6 91.0 0 0 0 
 
Výstup měření na pracovišti B6 (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A075_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 69.0 68.9 68.3 69.8 89.5 0 0 0 
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Příloha č.3 
Hluk pozadí na pracovištích: 
Výstup měření z Chodby (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A079_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 37.4 35.6 32.4 52.2 70.7 0 0 0 
 
Výstup měření v kanceláři (vzduchotechnika vypnutá) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A080_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 20 dB - 100 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 45.2 43.8 38.6 53.6 68.6 0 0 0 
 
Hluk na pracovišti: 
Výstup měření z Chodby (Zapnuta řada A, řada B vypnuta) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A082_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 63.3 63.1 61.9 72.7 94.9 0 0 0 
 
Výstup měření v kanceláři (Zapnuta řada A, řada B vypnuta) z Acoustilyzer AL1: 
> File: A081_SPL_RTA  
 
> SPL_RTA_full_band 
> Timer mode: single 
> Timer set: 00:02:00 
> Time weight: fast 
> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 
> Range: 40 dB - 120 dB 
> Mic sensitivity: 20.00 mV/Pa 
 
ActTimer LEQ[dB] SPL[dB] Min[dB] Max[dB] LcPeak[dB] OverLd OLD_Hold UnderLd 
 00:00:00 53.3 52.8 52.3 63.2 89.9 0 0 0 
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Příloha č. 3 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROTOKOL 

Měření proudění vzduchu v laboratoři FBI – LC312 
 
 
 
 
 
 
 
Předmět zkoušky: Měření proudění vzduchu v laboratoři FBI 
 
 
Místo měření: Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 700 30 Ostrava-Výškovice  
 Lumírova 13 
 Místnost LC312 

 
Obsah: 
 
1) Měření proudění vzduchu v laboratoři při vypnutém odsávání par 
 
2) Měření proudění vzduchu v laboratoři při zapnutém odsávání par 
 
 
Datum měření: 11.1.2008 
 
Přístrojové vybavení:  
Termický anemometr TA35 
laserový měřič vzdáleností  HD 150 Spetra precision meter 
 
 
Protokol vypracoval: Martin Vlček 
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Klimatické podmínky: 
Teplota:   21,6 °C 
Atmosférický tlak:    98,7 kPa 
Vlhkost:     35,4% 
 
 
Měřené veličiny: 
v – rychlost proudění vzduchu [m·s-1] 
 
 
Přesnost měření: 
± 3 % z měřené hodnoty, ± 1 číslice 
 
 
Měřící místo: 

Měření probíhalo v nové laboratoři v budově Fakulty bezpečnostního inženýrství, 
VŠB-TU Ostrava, která je umístěna v městském obvodu Ostrava - Výškovice. Budova stojí na 
okraji zastaveného panelového sídliště. Laboratoř je umístěna v horním patře nově 
vystaveného východního křídla. Na východní straně místnosti jsou vestavěna okna 
s výhledem na nádvoří fakulty FBI. Po bocích laboratoře jsou kanceláře, na západní straně je 
chodba vedoucí křídlem budovy.  

Pracoviště jsem pro přehlednost rozdělil na 2. řady pracovních stolů a na dvě 
samostatná pracoviště. Pro měření byli vybrány 4. pracoviště u řady A i B. Tyto místa měření 
jsou shodné s předchozím měřením hluku v laboratoři. 

Nad každým pracovištěm je umístěn odsávač par, má jednu uzavírací klapku 
s polohou otevřeno (zavřeno) umístěnou mezi digestoři a vzduchotechnickým potrubí. 
Digestoře mají jeden společný ventilátor. Při zapnutí společného ventilátoru musí být 
otevřeno min. 11 klapek nad jednotlivými pracovišti. Místo otevření klapek na pracovišti, lze 
volit zcela volitelně, ale musí být dodržena podmínka min. počtu otevřených klapek. 

V laboratoři je 11 kusů vzduchotechnických vyústek, které slouží k přívodu vzduchu 
do laboratoře, při zapnutém odsávání par. Vybrány byly 3 vyústky, dvě na krajích a jedna 
uprostřed vzduchotechnického potrubí. 

Další měřící místa byli vybrány u prahu dveří vedoucí na chodbu, do kanceláře 1, do 
kanceláře 2, u oken č 1, 2, 3. Vyznačená místa měření jsou znázorněna v nákresu situace 
v místnosti. 

 
 

Situace v místnosti: 
Rozměry laboratoře: délka: 7,6m,  šířka: 16m,  výška: 3,2m 
Rozměry kanceláře: délka: 7,6m,  šířka: 4,2m,  výška: 3,2m 
Rozměry chodby: délka: 1,8m,  šířka: 20,2m,  výška: 3,2m 
 
 
Účel laboratoře: zkoušky hořlavosti materiálů 
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Situace v místnosti: 
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Měření proudění vzduchu v laboratoři při vypnutém odsávání par 
 

Postup měření 
Měření proudění vzduchu bylo prováděno u čtyř pracovních stolů v řadě A i B. V řadě 

A pracoviště: A1, A7, A10, A6. V řadě B pracoviště: B8, B6, B1, B7. Dále u prahu dveří 
vedoucí na chodbu (CH), do kanceláře 1 (K1), do kanceláře 2 (K2), u oken č.1, 2, 3 (O 1, 2, 
3). Vyznačená místa měření jsou znázorněna v nákresu situace v místnosti. Měření bylo 
prováděno při vypnutém odsávání par. 

Na pracovištích jsem sondu termického anemometru umísťoval do středu nasávacího 
potrubí digestoře. Výška byla přibližně 1,9 m (začátek nasávacího potrubí). Směrování sondy 
bylo kolmé k ose vzduchotechnického potrubí a vyznačená šipka na sondě směřovala do 
nasávacího potrubí. U prahu dveří byla sonda umístěna uprostřed prahu dveří. U oken jsem 
sondu umísťoval náhodně kolem těsnění oken ve vzdálenosti cca 1 cm.   

Časový interval měření byl zvolen na 1 minuty, tato doba postihuje všechny významné 
změny proudění vzduchu v laboratoři.  
 

Tabulka naměřených hodnot 

Označení pracoviště Rychlost proudění vzduchu v [m·s-1] 

A1 0,00 
A 6 0,00 
A 7 0,00 
A 10 0,00 
B 1 0,00 
B 6 0,00 
B 7 0,00 
B 8 0,00 
Prah u dveří vedoucí na chodbu – CH 0,71 – 2,65 
Prah u dveří vedoucí do kanceláře 1 – K1 0,17 – 0,32 
Prah u dveří vedoucí do kanceláře 2 – K2 0,21 – 0,31 
Okno č. 1 0,00 
Okno č. 2 0,00 
Okno č. 3 0,00 

 

Závěr 
Z naměřených hodnot vyplývá, že při vypnutém odsávání neproudí vzduch směrem do 

vzduchotechniky (odsávače par). Vzduchotechnika je těsně uzavřena. Těsnění kolem oken je 
funkční a nedochází k infiltraci. 

Proudění vzduchu bylo zaznamenáno u všech prahů dveří. Dolní hrany všech dveří 
jsou od podlah vzdáleny cca 1 cm a nejsou utěsněny. Největší rychlost proudění vzduchu byla 
u prahu dveří vedoucí na chodbu.   
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Měření proudění vzduchu v laboratoři při zapnutém odsávání par 
 

Postup měření 
Měření proudění vzduchu bylo prováděno u čtyř pracovních stolů v řadě A i B. V řadě 

A pracoviště: A1, A7, A10, A6. V řadě B pracoviště: B8, B6, B1, B7. Dále u prahu dveří 
vedoucí na chodbu, do kanceláře 1, do kanceláře 2. Vyznačená místa měření jsou znázorněna 
v nákresu situace v místnosti. Měření bylo prováděno při zapnutém odsávání par. 

Na pracovištích jsem sondu termického anemometru umísťoval do středu nasávacího 
potrubí digestoře. Výška byla přibližně 1,9 m (začátek nasávacího potrubí). Směrování sondy 
bylo kolmé k ose vzduchotechnického potrubí a vyznačená šipka na sondě směřovala do 
nasávacího potrubí. U prahu dveří byla sonda umístěna uprostřed prahu dveří. 

V laboratoři je 11 kusů vyústek vzduchotechniky umístěné u stropu na vzdálenější 
straně od oken. Vybrány byly 3 vyústky, dvě na krajích a jedna uprostřed vzduchotechnického 
potrubí. Otvor má rozměry cca 30 x 25 cm. Sonda byla umístěna doprostřed vyústky. 

Časový interval měření byl zvolen na 1 minuty, tato doba postihuje všechny významné 
změny proudění vzduchu v laboratoři.  
 

Tabulka naměřených hodnot 

Označení pracoviště Rychlost proudění vzduchu v [m·s-1] 

A1 0,25 - 0,31 
A 6 0,59 – 0,91  
A 7 0,81 – 1,13 
A 10 0,71 – 1,82 
B 1 0,52 – 1,01 
B 6 0,41 – 0,44 
B 7 0,61 – 1,31 
B 8 0,77 – 1,21 
Prah u dveří vedoucí na chodbu – CH 0,91 – 2,82 
Prah u dveří vedoucí do kanceláře 1- K1 0,16 – 0,41 
Prah u dveří vedoucí do kanceláře 2- K2 0,22 -0,35 
Vyústka č. 1 – O1 6,01 – 7,21 
Vyústka č. 2 – O2 3,51 – 3,82 
Vyústka č. 3 – O3 7,36 – 7,83 

 

Závěr 
Na jednotlivých pracovištích jsem naměřil různé rychlosti proudění vzduchu do 

odsávače par. Největší rychlost proudění vzduchu byla naměřena na pracovišti označeném 
A 10. Na tomto pracovišti, při daném nastavení odsávaných pracovních míst, jsou vzniklé 
páry nejlépe odsávány.  
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