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Anotace  

HEJZLAR, Jakub. Porovnání akustické zátěže při práci s vysokoprůtokovým 

kapalinovým paprskem v hale a v polních podmínkách. Ostrava, 2010. 56 s. Diplomová 

práce. VŠB – TU Ostrava. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá analýzou technologického zařízení z 

pohledu jeho využití, možnosti poškození zdraví člověka a používání osobních ochranných 

pracovních prostředků. Největší pozornost  je věnována problematice měření akustické 

zátěže. Je popsán hlukoměr, uveden přehled používaných váhových filtrů pro měření 

různých spekter hluku a popsány pracovní postupy při měření hluku. 

Praktická část je zaměřena na měření akustické zátěže při provozu dvou různých 

zařízení VEKP: jednoho vysokoprůtokového, reprezentujícího polní podmínky, a druhého, 

v současné době nejběžněji používaného v halových podmínkách. Výsledky měření jsou 

vyhodnoceny a porovnány s legislativou ČR. Dále se tato část zabývá ověřením jedné z 

hypotéz vyslovených v bakalářské práci, zhodnocením výsledků měření a porovnáním 

hlučnosti pracoviště VEKP ve dvou laboratořích: v Laboratoři kapalinového paprsku VŠB-

TU Ostrava a na Ústavu geoniky AVČR.  
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1 ÚVOD 

Vysokoenergetický kapalinový paprsek (dále VEKP) je poslední dobou velmi 

oblíbeným nástrojem pro dělení a obrábění kovů, nerostů i skla. Při obrábění se používá 

kapalina, nejčastěji voda. Za velmi vysokých tlaků je při dopadu kapaliny na materiál, 

dosahováno výrazných destruktivních účinků, které lze ještě znásobit použitím 

abraziva1 přimíchaného do kapaliny. Zařízení VEKP může být statické i mobilní.  

Statické zařízení VEKP lze s výhodou použít při přesném obrábění a řezání. 

Jedná se o takřka bezprašné opracovávání materiálů. Vzniká nízké procento odpadu 

a nežádoucích surovin. Na statickém zařízení nelze obrábět rozměrově objemnější kusy 

materiálů. Statické zařízení je nejčastěji využíváno v hale nebo v místnostech. 

U statického zařízení je obsluha zatížena nadměrným hlukem, který při dlouhé 

expozici může způsobit narušení neurovegetativní regulace nebo dokonce nemoc 

z povolání. Těmto nebezpečím lze předcházet při dodržování bezpečnostních předpisů 

a také dodržováním preventivních lékařských prohlídek. Nedílnou součástí dodržování 

bezpečnosti při obrábění VEKP je také používání osobních ochranných pracovních 

prostředků (dále OOPP). 

Mobilní zařízení VEKP lze využívat ve více odvětvích. Ve stavebnictví se 

služby vysokotlaké techniky používají pro přípravu sanací betonových konstrukcí, 

odstraňování vrstev a nátěrů z betonových a ocelových povrchů, bezvýkopové kladení 

potrubí a kabelů, hydrodemolice, práce s vysokotlakou technikou pod vodní hladinou. 

V průmyslové oblasti lze VEKP využít k čištění výměníků, potrubí a těles, kotlů 

a odstraňování vyzdívek. A v neposlední řadě k čištění nádrží a technologických prvků. 

Kladným přínosem je také používání VEKP v prostředí, kde nelze použít jiné obráběcí 

nebo řezací nástroje jako je bruska nebo pila. VEKP se využívá pro likvidaci starých 

nádrží hořlavých látek, řezání potrubí po hořlavých látkách, řezání nadměrných 

litinových prvků a samotné řezání v hořlavém prostředí. 

Při využívání mobilního VEKP obsluha ovládá trysku ručně. Tryska, přenáší 

vibrace kapaliny na prsty a ruce, čímž může dojít u obsluhy ke vzniku vazoneurózy. 

                                                 

1 Abrazivo – brusný prášek (např. Australský granát), jednotka jemnosti MESH 
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Hluková zátěž u mobilního zařízení závisí na umístění čerpadla od trysky. Obsluha 

používá jako OOPP pracovní oblek a obuv, dále rukavice, štít obličeje a ochranu sluchu.  

Zranění způsobena VEKP jsou vážná a mohou být i smrtelná. Při poranění tkáně 

je velmi důležité urychleně vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Při zasažení tkáně 

abrazivem je důležité ránu vyčistit a odstranit z ní brusný prášek, aby nedošlo k zanícení 

a zarostení do tkáně. 

Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání akustické zátěže při práci se 

dvěma různými typy VEKP, a to vysokoprůtokovým mobilním zařízením a zařízením, 

s parametry odpovídajícími v současné době nejčastějším strojům používaným v praxi 

v halových podmínkách. Měření hlukové zátěže mobilního VEKP bylo provedeno 

v Lázních Bělohrad v Kamenolomu Javorka. Zkoušený vzorek kamene byl 

„Bělohradský pískovec“. Při práci s mobilním VEKP bylo využito vysokoprůtokové 

čerpadlo s výkonem 160 kW, pracovním tlakem 2000 barů a průtokem 39,5 l/minutu. 

U halové aplikace VEKP bylo využito vysokotlaké čerpadlo s výkonem 37 kW, 

pracovním tlakem 4000 barů a průtokem 3,8 l/minutu. 

Teoretická část práce je věnována obecnému vysvětlení základních principů 

akustických měření, dále je uveden popis nemocí z povolání při využívání VEKP 

a zvažována míra ohrožení při práci v hale a polních podmínkách. 

Praktická část se zabývá popisem, zpracováním a porovnáním naměřených 

hodnot akustické zátěže. 
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2 Druhy za řízení VEKP 

Zařízení VEKP lze rozdělit na dva základní typy: 

• pro mobilní využití, 

• pro halové využití. 

Mobilní zařízení se skládá z motoru (může být elektromotor nebo dieselový 

[18]), čerpadla (Obrázek 1 a)), řídící jednotky, zásobníku abraziva (Obrázek 1 b)) 

a trysky (Obrázek 1 c)). K převozu tohoto zařízení se využívá nákladní automobil. Pod 

pojmem „tryska“ se v této souvislosti rozumí ruční nástroj, jehož hlavní funkční 

součástí je hlavice s vodními tryskami. Tryska je součástka s malým vnitřním průměrem 

umožňující přeměnu tlakové energie vody na kinetickou energii vodního proudu. Při 

řezání s abrazivem dochází ve směšovací komoře, umístěné bezprostředně za výstupem 

z trysky, k nasávání abraziva. 

  

Obrázek 1: Mobilní VEKP 

Obsluha mobilního zařízení VEKP musí být řádně proškolena a informována 

o možných rizicích, která při práci se zařízením hrozí, a jak v případě zranění 

postupovat. Obsluha je vystavena nadměrnému hluku, a také se musí využívat ochrana 

rukou, nohou, hlavy, celého těla a kryt obličeje. Obsluha by se také měla seznámit 

s terénem, kde bude práce probíhat.  

Mobilní VEKP se využívá pro obrábění objemných kusů materiálů, čištění 

potrubí apod. Výhoda tohoto zařízení spočívá v mobilitě a flexibilitě zařízení. 

a) 

b) 

c) 
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Halové VEKP se skládá z motoru, čerpadla, zařízení pro přimíchávání abraziva, 

ovládacího pultu (Obrázek 2 a)), nádrže pro zachytávání použité vytryskané kapaliny 

 a X – Y – Z zařízení pro posun trysky nad nádrží (Obrázek 2 b)). 

 

Obrázek 2: Halové VEKP 

U halového VEKP je obsluha vystavena především zátěži hluku. V některých 

případech, pokud to situace vyžaduje, musí také použít ochranu očí a dýchacího ústrojí. 

Obsluha musí být také informována o rizicích hrozících při práci se zařízením VEKP. 

 

a) 
b) 
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3 Zvuk 

3.1 Zvukové spektrum 

Zvuk je mechanické postupné vlnění vnímatelné lidským sluchovým orgánem 

[11]. Lze ho též definovat jako změny akustického tlaku, slyšitelné lidským uchem. 

Frekvenční rozsah slyšitelnosti je pro mladý a zdravý lidský sluchový orgán zhruba od 

16 Hz do 20 kHz [8] (Obrázek 1).  

 

Obrázek 3: Sluchové pole [7] 

Nejnižší slyšitelnou hladinu akustického tlaku označujeme termínem práh sluchu 

(0 dB), shora je sluchové pole omezeno prahem bolesti, který může přesahovat hodnotu 

130 dB [8] (Tabulka 1) [16]. Zvýšení hladiny akustického tlaku o 6 dB znamená 

zdvojnásobení zvukového tlaku, nárůst zhruba o 10 dB je potřebný, aby se zvuk 

subjektivně projevil jako 2x tak hlasitý. Nejmenší slyšitelná změna hladiny hlasitosti 

zvuku je zvýšení nebo snížení o 3 dB. Subjektivní vnímatelná hlasitost zvuku je určena 

několika komplexními faktory. Jedním z nich je skutečnost, že lidské ucho není stejně 

citlivé na všechny frekvence. Většinou je přibližně stejně citlivé na zvuky mezi 2 kHz 

a 5 kHz a méně citlivé na nižší a vyšší frekvence [8]. 
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Tabulka 1: Hladina hlasitosti některých zvuků[16] 

Zvuk hladina intenzity zvuku [dB] 

Zvukový práh 0 

Šelest listí 10 

Šum listí 20 

Pouliční hluk v tichém předměstí 30 

Tlumený rozhovor 40 

Normální pouliční hluk 50 

Hlasitý rozhovor 60 

Hluk na silně frekventovaných ulicích velkoměsta 70 

Hluk v tunelech podzemních železnic 80 

Hluk motorových vozidel 90 

Maximální hluk motorky 100 

Hlasité obráběcí stroje 110 

Startující letadlo ve vzdálenosti 1 m 120 

Hluk působící bolest 130 

Rozdíl mezi citlivostí na různé frekvence je výraznější na nízkých SPL2 nežli na 

vyšších SPL. Tento jev je znázorněn v grafu (Obrázek 2), který znázorňuje skupinu 

sobě se rovnajících hladin hlasitosti. Tyto hladiny na každé frekvenci indikují zvukovou 

tlakovou hladinu potřebnou pro to, aby vnímaná hlasitost byla stejná jako pro zvuk 

o frekvenci 1 kHz [8]. 

 

Obrázek 4: Graf křivek stejné hlasitosti [7]  

Například na hladině 70 dB musí být tón o frekvenci 50 Hz o 15 dB vyšší než 

tón o frekvenci 1 kHz dávající stejně vnímatelnou hlasitost. [8] 

                                                 

2 Hladina akustického tlaku – Sound pressure level 
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Nárazový neboli impulzní zvuk představuje jiný problém vyhodnocení hlasitosti. 

Pokud má zvuk krátké trvání, tedy je kratší než jednu sekundu, bývá označen jako 

okamžitý nebo rázový zvuk. Praktické příklady rázových zvuků jsou kulomet nebo 

psací stroj. Z důvodu krátkého trvání, na které je ucho nestíhá reagovat, jsou tyto zvuky 

vnímány jako slabší. Výzkumy zpravidla potvrzují, že vnímaná hlasitost zvuku kratšího 

než 70 ms (70 tisícin sekundy) je menší, než zvuk, který trvá delší dobu, a přitom má 

stejnou hladinu hlasitosti [8]. 

V tabulce 1 [16] jsou pro ilustraci vypsány různé hlukové hladiny a klasifikace 

jejich působení na člověka (nízká hluková zátěž, hluková zátěž poškozující sluch [1, 9]). 

3.2 Šíření zvuku 

Šíření zvuku ve vzduchu může být srovnáno se šířením vlnek vody na rybníku 

(Obrázek 3). Rozbíhají se rovnoměrně všemi směry a jejich amplituda klesá se 

vzdáleností od zdroje. Pro zvuk ve vzduchu platí, že pokud se vzdálenost zdvojnásobí, 

amplituda se snižuje o polovinu – 6 dB. Pokud jste ve vzdálenosti jednoho metru od 

zdroje a posunete se o další metr od zdroje, zvuková tlaková hladina klesne o 6 dB. 

Pokud se posunete o 4 metry, klesne o 12 dB, na 8 metrech klesne o 18 dB, a tak dále. 

Tvrzení platí, pokud v cestě šíření hluku nejsou žádné překážky. Takové ideální 

podmínky se nazývají „volná pole“ [8]. 

 

 

Obrázek 5: Šíření zvuku v prostoru [8] 

 

Nachází-li se ve zvukové cestě nějaký předmět, dochází k tomu, že část zvuku je 

odražena, část pohlcena a zbytek přenesen skrz objekt. Kolik zvuku se odrazí, pohltí 

a kolik projde, závisí na vlastnostech objektu stojícího v cestě zvuku. Obecně platí 

Zdroj zvuku 
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podmínka, že k tomu, aby objekt významně narušil zvuk, musí být větší než jedna 

vlnová délka. Například pro 10 kHz je vlnová délka 3,4 cm [8]. Tato hodnota se 

vypočítá z rovnice pro výpočet vlnové délky (1) [19], kde rychlost v (m·s-1), je rychlost 

zvuku ve vzduchu, což je 340 m·s-1 [16] a f (Hz) střední frekvence oktávového pásma 

[19]. Z toho vyplývá, že i tak malá věc, jako je mikrofon na měření hluku, bude 

narušovat zvukové pole. Akustická izolace pohlcením hluku je tedy pro tuto frekvenci 

snadno dosažitelná. Ovšem pro frekvenci 100 Hz je vlnová délka 3,4 m a dosažení 

zvukové izolace je obtížnější. Tento jev je možno pozorovat třeba v pokoji v sousedství, 

kde je více vnímán bas nežli třeba vysoké frekvence [8]. Rychlost šíření zvuku ve vodě 

je 1500 m·s-1 [16], vlnové délky pro jednotlivé frekvence jsou tedy zhruba čtyřnásobné. 

f

sm
vT

/340==λ                                                         (1) 

3.3 Funkce lidského ucha 

Lidské ucho se skládá ze tří základních částí, a to ze zevního ucha, středního 

ucha a vnitřního ucha [8]. 

Lidský sluchový orgán vnímá zvukové vlny v rozsahu frekvencí od 16 – 20 000 

Hz [16]. Největší citlivost má lidský sluchový orgán pro vlnění ve frekvenčním pásmu 

500 Hz – 5 kHz [11]. Dále je také schopno rozlišit přibližně 400 000 různých druhů 

zvuků [16]. Funkce ucha spočívá v tom, že zvukové vlnění postupuje uchem a zvukové 

vlny jsou nejdříve zachyceny aurikulou3. Tlaková vlna postupuje dále vnějším 

zvukovodem, který je zakončen bubínkem. Molekuly vzduchu ve fázi zhuštění narážejí 

na membránu bubínku a způsobují její vibraci nebo její pohnutí do dutiny středního 

ucha [8,16]. Zvuková energie je tím převáděna do středního ucha na soustavu malých 

sluchových kůstek (kladívko, kovadlinka, třmínek) [16] a dále na membránu oválného 

okénka vnitřního ucha (pro kontrolu rovnováhy) [8]. 

                                                 

3 Ušní boltec [15] 
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Obrázek 6: Schéma lidského ucha [6] 

Vnitřní ucho je zakončeno hlemýžděm, což je anatomický útvar uložený 

v kostěném labyrintu kosti skalní [16]. Blanitý hlemýžď je vyplněn tekutinou – 

endolymfou [8]. Hlemýžď je vazivová, slepě uzavřená trubička stočená do tvaru ulity 

a je rozdělena délkově na dvě části bazilární membránou [8,16]. 

Zvukové vlny jsou přenášeny sluchovými kůstkami na oválné okénko, které 

rozechvěje perilymfu, v níž je hlemýžď umístněn. Vlnění se přenáší na endolymfu 

v blanitém hlemýždi. Kmity endolymfy zapříčiní posun krycí membrány proti bazální 

membráně, na které jsou situovány vláskové buňky [16]. Tyto vláskové buňky registrují 

posun a mění jej v nervové impulzy, které jsou přenášeny do mozku [8]. 

Dlouhá expozice vysoké hladiny zvuku způsobuje poškození vláskových buněk, 

což může mít za následek postupné zhoršování sluchové schopnosti. V počátcích 

poškození vláskových buněk není znatelné, ale může jich být mnoho poškozeno 

a mozek nemůže nadlouho kompenzovat ztrátu nesené informace. Slova se začínají 

slévat, projev (řeč) a hluk pozadí přestanou být rozlišitelné a hudba se stává tlumenou. 

Dalším přetěžováním dochází k degeneraci sluchových vláskových buněk a ke změně 

vlastností vnímaného hovoru, zejména pokud mluví více lidí najednou. Značné 

a nenapravitelné poškození nastane až časem, přijímač si uvědomí svou ztrátu [8]. 

Ztráta sluchu způsobena expozicí hluku je pravidelně největší v frekvencích 

okolo 4 kHz [1, 8]. U typické poruchy ukazují audiometrická vyšetření pokles ostrosti 

slyšení na frekvenci 4 kHz o 1,5 dB, což odpovídá nemoci z povolání způsobené 

pracovními podmínkami s prokazatelným překračováním hlukových hygienických 

limitů [1].  
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4 Hluk, jeho popis a dopady na zdraví člověka 

4.1 Popis hluku 

Hluk je každý nepříjemný zvuk nadměrné hlasitosti. Jinak lze také hluk 

definovat jako každý zvuk, který vyvolává nežádoucí nebo rušivý vjem a má škodlivý 

účinek na zdraví člověka. Účinky hluku na člověka jsou akutní nebo chronické [1]. 

Akutní účinky jsou vyvolány jednorázovým krátkodobým účinkem hluku [1].  

Chronické účinky se projevují před adaptací na pracovní prostředí. Typické 

projevy jsou ztráta duševní pohody, bolesti hlavy, nespavost a většinou i zažívací 

problémy. Po adaptaci na prostředí chronické účinky přestanou působit [1] . 

Dlouhodobým působení nadměrného hluku dochází k únavě hlukového ústrojí  

a k přetěžování sluchu. Postupným přetěžováním dochází k degeneraci sluchových 

buněk [1]. 

Původ hluku:  

� stroj, ke kterému pracovník přísluší; 

� další stroje na stejném pracovišti; 

� mimo pracoviště (doprava, letadla…); 

� hovor lidí, zaměstnanců; 

� vysokozdvižný vozík nebo jiné tahače. 

Druh hluku: 

� hluk strojního zařízení; 

� řeč (srozumitelná, nesrozumitelná); 

� hudba; 

� zvuk zvířat; 

� vyzvánění telefonů; 

� dopravní hluk; 

� sirény nebo houkačky oznamující směnu nebo přestávku. 
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Povahy zvuku: 

� ustálený; 

� neustálený; 

� impulzní; 

� izolované impulzy; 

� sledy impulzů hluku; 

� rytmický / cyklický; 

� širokopásmový; 

� úzkopásmový; 

� tónový, nízko nebo vysokofrekvenční; 

� výkřik; 

� ostrý; 

� vysoký informační obsah [2]. 

Doba, po kterou může být zaměstnanec vystaven hluku, je dána hygienickými 

předpisy a limity. Je obecně závislá na intenzitě hluku. Hodnoty hluku zjišťuje 

hygienická služba. Pokud je hladina hluku vyšší než 85 dB, je nezbytné a nutné 

používat chrániče sluchu. Při těchto hodnotách hlukové hladiny a osmihodinové 

expozici dochází k nevratnému poškození sluchových orgánů [9]. 

K ochraně sluchu je na trhu poměrně velké množství chráničů. Z tohoto důvodu 

je zapotřebí stanovit hlediska, podle kterých se provede jejich selekce. Při výběru je 

nezbytně nutné vycházet z pokynů uvedených v normě ČSN EN 458 – Chrániče sluchu 

– Doporučení pro výběr, používání a údržba [9]. 

4.2 Hluk výrobního prost ředí 

Hluk životního prostředí zahrnuje měření celkového množství hluku (bez ohledu 

na jeho zdroj) v definovaných místech. Hluk může být vytvářen jedním nebo více 

zdroji, zahrnuje také odraz ze zdí, stropů, případně dalších strojů a předmětů [8].  

Hluk v místě pracoviště zaměstnance je příkladem hluku životního prostředí. 

Měří se v místě pracoviště zaměstnance, bez ohledu na to, zda se zaměstnanec nachází 
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blízko hlučného zařízení nebo ne, a jestli další zařízení operují poblíž. Tyto okolnosti 

mohou být v konečné fázi zvažovány při úsilí redukovat hlukovou hladinu, ale ne při 

měření aktuální expozice zaměstnance [8, 12].  

Protože environmentální zvuky přicházejí z různých směrů, měl by být hlukoměr 

umístěn tak, aby zachytil hluk ze všech směrů. Je třeba získat jednoznačné objektivní 

informace o hlukové hladině, bez ohledu na to, kde se jednotlivé zdroje hluku  

nacházejí [8]. 

Další příklady měření environmentálního hluku jsou obecnější, například měření 

hluku silničního provozu, v továrnách, v kancelářích a v divadlech [8]. 

4.3 Vysoká hladina hluku 

Pokud měření prokáže, že hladiny hluku jsou příliš vysoké, musí být dalším 

krokem jejich snížení nebo eliminace. Ačkoli detaily programu odstranění hluku mohou 

být komplexní, jsou zde čtyři hlavní směrnice s možným řešením: 

• redukování hluku  

• blokace cesty hluku 

• poskytnutí OOPP 

• přestat využívat takto hlučné stroje a zařízení [8]. 

Prvním z řešení je eliminovat nebo redukovat hluk a jeho zdroj. To může být 

zrealizováno akustickým ošetřením místa, kde se stroj nachází, jeho rekonstrukcí nebo 

zakoupením nového tiššího zařízení [8]. 

Druhá možnost spočívá v blokaci cesty, kudy může být zvuk přenášen. Jako 

příklad lze uvést ohradu nebo akustické stínidlo kolem strojního zařízení, případně 

připevnění na antivibrační vložky tak, aby se zabránilo přenosu vibrací skrz podlahu. 

Hluk je také možné snížit nátěry na zdi, stropě a podlaze. Dále lze použít obložení 

materiály pohlcujícími hluk, aby redukovaly odrazy z povrchů [8]. 

Třetí možnost je poskytnout exponované osobě ochranu sluchu. Použití tohoto 

řešení by nemělo být obecně bráno za stálé bezpečnostní východisko. 

Poslední z možností je přestat s takovými stroji pracovat. V nevyhnutelných 

případech je tento argument považován za krajní řešení. Také je možné omezit pracovní 

dobu a střídat zaměstnance u zařízení a tím snížit jejich dobu expozice [8]. 
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4.4 Zvuk – Akustická zát ěž při práci s  VEKP 

Ochrana sluchu při práci s obráběcím a řezacím zařízením VEKP je jedním 

z nejdůležitějších a nejsledovanějších faktorů [12]. 

Kapalinový paprsek vytváří značný hluk, a to v jakémkoli prostředí, v němž 

obrábění, či řezání probíhá, tedy jak na zemském povrchu, tak pod vodou [28,29]. 

Ekvivalentní hodnota akustického tlaku se pohybuje v pásmu kolem 90 dB [12]. 

Proto obsluha a všichni návštěvníci musí být seznámeni s riziky a v prostorách, 

kde se obráběcí zařízení nachází, musí nosit chrániče sluchu (Obrázek 7). Na obrázku 5a 

jsou vyobrazeny Pěnové chrániče sluchu, 5b jsou Plastové chrániče sluchu, 5c sluchátka. 

Chrániče sluchu by měly vyhovovat celostátním nebo OSHA Standardům [12], je třeba 

provádět jejich pravidelnou kontrolu a údržbu. 

 

Obrázek 7: Chrániče sluchu [12] 

Obsluha a ostatní zainteresované osoby v prostředí VEKP by měly být poučeny 

jak vhodně a řádně používat chrániče sluchu tak, aby jejich expozice hluku nepřekročila 

OSHA nebo jiné řídící směrnice [12]. 

 

Obrázek 8: Příkaz k nošení ochrany sluchu [14] 

Na každém pracovišti s obráběcím zařízením VEKP by měla být vyobrazena 

bezpečnostní značka (Obrázek 8), která varuje před nadměrným hlukem a vybízí 

k použití chráničů sluchu neprodleně před zahájením práce na tomto zařízení. Vzhled 

a 
b c 
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a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů popisuje Nařízení vlády 11/2002 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Značka je modře vyobrazená s bílým piktogramem, což spadá pod značky 

příkazové [23], které určují chování nebo postup – použij osobní ochranné pracovní 

prostředky [14]. 

4.5 Další rizika související p ři práci s VEKP 

Při práci s obráběcím zařízením VEKP je ovšem zapotřebí také sledovat dopad 

na jiné části lidského těla než pouze sluchové orgány. 

Práce s mobilním VEKP s sebou přináší spoustu rizik, a proto by se ochrana 

měla věnovat celému tělu pracovníka. Ochrana by se dala roztřídit do těchto kategorií: 

• ochrana hlavy, 

• ochrana zrakových orgánů, 

• ochrana sluchu, 

• ochrana těla, 

• ochrana rukou, 

• ochrana nohou, 

• a v poslední řadě ochrana dýchacího ústrojí [12, 13]. 

Pro ochranu hlavy a jejího povrchu jsou určeny prostředky, které mají různé 

konstrukční provedení – ochranné přilby, klobouky, čepice a síťky [9]. Pro práci 

s obráběcím zařízením VEKP je doporučeno, aby veškerá obsluha nosila vhodnou 

ochranu hlavy, kterou musí nosit po celou dobu práce s mobilním VEKP. V některých 

případech je vyžadováno, aby ochrana hlavy zahrnovala helmu s brýlemi, bočním 

krytem a také štít pro zakrytí celého obličeje (Obrázek 9) [12].  

 

Obrázek 9: Komplexní ochrana hlavy [12] 
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Jako chrániče zraku se nejčastěji používají ochranné brýle nebo ochranné štíty  

(Obrázek 9). Ochranné brýle jsou určeny k ochraně zraku jen v případě, že není 

zapotřebí chránit celý obličej (Obrázek 10 a)) [9]. Chrániče očí musí poskytovat 

potřebnou ochranu a musí se přesně rozměrově hodit především obsluze, tedy osobě, 

která je využívá. Dále musí být během provozu VEKP poskytnuta a nošena všemi, tedy 

obsluhou i hosty, jakmile se nacházejí v pracovním prostoru 12]. 

 

Obrázek 10: Ochrana zraku a ochrana obličeje 

V některých případech mohou používané kapaliny způsobit poškození zraku. 

V souvislosti s prací s mobilním VEKP riziko spočívá především odletujících částicích 

a v přítomnosti abrazivního prášku, který se přimíchává do kapaliny, aby byly zesíleny 

její destruktivní účinky. V těchto případech se používá kombinace štítu a brýlí pro 

zakrytí celého obličeje (Obrázek 10 b)) [12]. 

Ochrana sluchu při práci se zařízením VEKP je popsána v kapitole 3.4. 

K ochraně těla slouží ochranné oděvy, a to především před působením 

nebezpečných účinků, které mohou působit při pracovní činnosti. Ochranný oděv pro 

tento účel překrývá nebo nahrazuje osobní oděv. Je navržen tak, aby mohl poskytovat 

ochranu proti jednomu nebo více nebezpečím [9]. Kapalinový paprsek může proniknout 

ochranným oblekem a způsobit velmi závažná poranění. Proto by měl být ochranný 

oděv vodotěsný a obsahovat vnější vrstvu, která odpuzuje náhodné odrazy vody. 

Ochranný oděv musí rovněž poskytovat ochranu před nárazem úlomků od paprskem 

namáhaného bodu, kde je při odlomení řezaného materiálu a odmrštění riziko přenášeno 

na obsluhu. [12] 

Ochranný nepromokavý oblek by měl být poskytnut každému zaměstnanci 

pracujícímu v okruhu působení mobilního VEKP. Oblek by měl adekvátně odpovídat 

pracovní pozici a expozici zaměstnance, a také tomu, jak velké úlomky během práce 

vznikají. Oděv by měl kompletně pokrýt tělo zaměstnance včetně rukou a nohou [12]. 

Ochranné oděvy lze rozdělit také podle rizik, která se vyskytují při práci. Při využívání 

a b 
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mobilního VEKP se použijí ochranné oděvy proti vodě a proti působení mechanických 

vlivů [9]. Na Obrázku 11a je znázorněn oblek, který je doporučen v literatuře [12] a na 

obrázku 11b ochranný oblek používaný v praxi. V případech, kdy je opodstatněná 

hrozba poranění chemickými látkami, je třeba používat obleky odolné kapalinám a 

chemickým látkám [12]. 

 

Obrázek 11: Ochranný oblek  

Výrazem „ochrana rukou“ (Obrázek 12) je obvykle míněna ochrana celé ruky, tj. 

od konečků prstů až po rameno. K ochraně rukou slouží především rukavice a to buď 

plastem potažené rukavice (Obrázek 12, a)), nebo gumové rukavice (Obrázek 12, b)) a 

nebo ocelově vyztužené pukanci (Obrázek 12, c)) [9, 12].  

Obsluha VEKP by měla být vybavena adekvátními prostředky pro ochranu 

jejich rukou, a tato ochrana bude nošena tam, kde je opodstatněná šance, že zabrání 

možnosti poranění obsluhy VEKP [12].  

Při práci s VEKP by se měla ochrana rukou volit podle rizika používání 

obráběcího zařízení. Rizik, kterými mohou být ruce ohroženy, je více [9]. Při práci 

s VEKP je také třeba brát v úvahu především mechanické poškození a zátěž chladem 

v případě práce v nízkých teplotních podmínkách u mobilního zařízení. 

a b 
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Obrázek 12: Ochrana rukou [12] 

Za prostředky ochrany nohou je považována především obuv v nejrůznějším 

provedení. Do této oblasti nezahrnujeme ochranu zajišťovanou částmi oděvu, jako jsou 

například kalhoty [9]. Obsluha a pracovníci v blízkosti práce s obráběcím zařízením 

VEKP by měli mít obuty boty, které spadají do kategorie ochrany nohou (Obrázek 13). 

Využívají se boty s chrániči prstů (Obrázek 13 a)) nebo metatarzální ochrana nohou 

(Obrázek 13 b)). Tato obuv by měla být voděodolná a vybavená kovovou špičkou pro 

ochranu prstů. Obsluha mobilního VEKP by měla také používat metatarzální4  

ochranu [12]. 

 

Obrázek 13: Ochrana nohou [12] 

 

Za prach jsou považovány tuhé částice anorganického i organického původu, 

které jsou rozptýleny ve vzduchu. Jejich velikost se pohybuje v rozmezí od 0,5 µm do 

100 µm. Mohou se vázat s vodní parou nebo dalšími složkami atmosféry, čímž vzniká 

prašný aerosol [13]. Za respirabilní5 částice se považují částice, které mají průměr 

menší než ø = 5 µm. Tyto částice pronikají do té části dýchacích cest, kde není 

                                                 

4 Metatarsus – nárt [15] 

5 Respirabilní – dýchatelná [15] 

a b c 

a b 
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řasinkový epitel a do plicních sklípků [1]. Ochrana proti respirabilním částicím při práci 

s mobilním VEKP je buď pasivní, nebo aktivní a je rozdělena takto: 

• ochrana dýchacího ústrojí osobním respirátorem (Obrázek 14) nebo 

maskou (Obrázek 15), 

• poloha pracovníka mimo místa vzniku a šíření prašného aerosolu 

• zavedením technologických úprav potlačujících odrazy a víření vodních 

kapek 

• náhradou křemenného písku jiným abrazivem, méně biologicky 

agresivním [13] 

 

Obrázek 14: Různé dostupné respirátory [12] 

 

Obrázek 15: Úplná ochrana tváře s dodávkou kyslíku [12] 

K opatřením na ochranu dýchacích orgánů by se mělo přistoupit, pokud se 

prokáže, že tato možnost je nevyhnutelná a je opodstatněná možnost poškození 

dýchacího ústrojí. Používání respirátorů, ačkoli se zdá být jejich používání jednoduché, 

naráží na řadu problémů s dlouhodobým nošením. Tyto problémy se projevují otlaky 

případně podrážděním pokožky. Je zřejmé, že respirátory mohou být jen dočasným 

řešením. Z technologického hlediska je třeba dát přednost vzdálené pracovní pozici, 

izolaci pracovníka z pracovního prostoru, popřípadě volit takový postup, kdy se 

mechanicky omezí vznik aerosolu [13]. 
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Pracoviště s obráběcím zařízením VEKP, ať už je využíváno v uzavřených 

prostorách nebo při využívání mobilního zařízení, vyžaduje přísné dodržování 

bezpečnostních předpisů jak obsluhou, tak osobami pohybujícími se v blízkosti zařízení. 

Tyto místnosti a prostory by měly být vybaveny bezpečnostními značkami uvedenými 

v Nařízení vlády 11/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Obrázek 16 a)), v jiném 

případě značkami upozorňujícími na nebezpečí (Obrázek 16 b)) při práci s obráběcím 

zařízením VEKP. 

 

Obrázek 16: Grafické značky 

 

 

a b 



 20 

5  Popis m ěřicí a kalibra ční techniky 

5.1 Hlukom ěr 

Přístroj k měření hladin zvuku, resp. hluku se nazývá zvukoměr, hlukoměr. 

Skládá se z mikrofonu M, zesilovačů Z1, Z2, váhových filtrů Fint a Fext a analogového 

nebo digitálního měřidla s decibelovou stupnicí (Obrázek 17) [10]. I jednoduché 

hlukoměry jsou vybaveny filtrem A, tudíž s nimi lze měřit objektivní i subjektivní 

hladiny [10]. 

Dokonalejší přístroje jsou vybaveny navíc filtry B, C, ale i filtrem D [10]. 

Váhové filtry A, B, C, jsou inverzní ke křivkám stejné hlasitosti při hladinách hluku 40, 

80 a 120 dB [22]. Dále mají možnost připojení externího filtru, přepínače na měření 

maximální hodnoty impulsního hluku, případně zabudovaný přepínací filtr pro měření 

frekvenčních charakteristik [10]. 

 

Obrázek 17: Schéma zvukoměru [10] 

Hlukoměr je přístroj zkonstruovaný pro záznam hodnot v přibližně stejné úrovni, 

tak jak je zaznamenává lidské ucho, a pro poskytnutí objektivních měření úrovně 

akustického tlaku s možností jejich opakování [8]. Akustický tlak je efektivní hodnota 

okamžitých akustických tlaků za daný časový interval, pokud není stanoveno jinak [3]. 

Na trhu existuje mnoho různých přístrojů na měření hluku. Rozdíly mezi nimi se 

projevují v detailech, každý systém obsahuje mikrofon, procesní jednotku a výstupní 

jednotku [8]. 

Mikrofon konvertuje zvukový signál na ekvivalentní elektrický signál. 

Nejvhodnější typ mikrofonu pro hlukoměr je kondenzátorový mikrofon, který v sobě 

spojuje přesnost se stabilitou a spolehlivostí. Elektrický signál produkovaný 

mikrofonem je relativně nízký, před dalším zpracováním je zesílen předzesilovačem [8]. 
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Signál může být zpracován několika různými způsoby, a to tak, že prochází 

různými váhovými filtry. Tyto váhové filtry jsou roztříděny do rozdílných váhových 

mezinárodně standardizovaných charakteristických označení „A“, „B“ a „C“, p řípadně 

“D“ [8, 20]. 

Váhový filtr „A“ zpracuje naměřený signál na přesnou aproximaci inverzní 

křivky stejné hlasitosti, odpovídající nízkým hladinám akustického tlaku [20]. Měření 

s váhovým filtrem „A“ zohledňuje kmitočtovou závislost citlivosti lidského ucha. 

Rušivé signály jako jsou brumy a šumy na krajích kmitočtového pásma jsou vnímány 

méně intenzivně než ve středu pásma [21]. Kmitočtová charakteristika váhového filtru 

„B“ odpovídá inverzní křivce stejné hlasitosti v oblasti středních hladin akustického 

tlaku [8,20]. Váhový filtr „C“ obsahuje kmitočtovou charakteristiku útlumu, aproximuje 

inverzní křivku stejné hlasitosti pro vysoké SPLS [8]. Speciální charakteristický „D“ filtr 

byl standardizován pro měření hluku na letišti a jeho parametry jsou stanoveny 

mezinárodními normami [7,20]. 

Hlukoměry obsahují jeden nebo více váhových filtrů, a také umožňují měřit 

a zaznamenávat hodnoty lineárně, tedy nevážený signál. Tento signál se značí „LIN“, 

signál je nevážený a propouští jej nezměněný [8]. V současné době je nejvíce využíván 

váhový filtr „A“. Příčina méně častého využívání váhových filtrů „B“ a „C“ spočívá 

v tom, že výsledky nesouhlasí s výsledky objektivních zkoušek. Příčinou tohoto 

nesouladu je, že křivky stejné hlasitosti byly odvozeny při použití čistých tónů, zatímco 

většina běžných zvuků a hluků nemá tonální charakter, ale představují komplexní 

akustické signály s mnoha složkami [8, 20].  

Pokud je požadována detailní informace z komplexního zvuku ve frekvenčním 

rozsahu 20 Hz až 20 kHz, lze celé pásmo rozdělit na části nebo skupiny. Toho je 

docíleno pomocí elektronických filtrů, které vyřadí všechny zvuky s frekvencí mimo 

vybrané skupiny. Tyto skupiny obvykle obsahují šířku pásma buď v jedné oktávě, nebo 

v třetinové oktávě [8]. 

Oktáva je skupina frekvencí, kde nejvyšší frekvence je dvojnásobkem nejnižší 

frekvence. Například jednooktávový filtr s centrální frekvencí 1 kHz akceptuje 

frekvence mezi 707 Hz a 1414 Hz, a potlačuje všechny ostatní. Třetino-oktávový 

zahrnuje rozsah, kde nejvyšší frekvence je 1,26 krát větší než nejnižší frekvence 

(Obrázek 18) [8]. 
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Obrázek 18: Ukázka Oktávového a 1/3 Oktávového filtru [8] 

Proces rozdělení komplexního zvuku je označen jako „Zvuková analýza“, 

výsledky jsou prezentovány v grafu zvaném „Spektrogram“. Nejdříve je signál vážen, 

nebo rozdělen na frekvenční skupiny, výsledný signál je zesílen a v RMS detektoru je 

stanovena střední kvadratická hodnota (root mean square – RMS). Hodnota RMS je 

jedním z možných statistických průměrů. Pro měření zvukové zátěže je významná, 

protože je přímo úměrná množství energie v měřeném zvuku [8]. 

Poslední část hlukoměru je výstupní jednotka, která zobrazuje úroveň hluku 

v jednotkách decibel (dB). Pokud je použit váhový filtr A, bývá jednotka označena jako 

dB (A). Naměřená hodnota je dostupná na výstupu, případně v médiu, kde se naměřené 

hodnoty ukládají. Lze jej připojit k externímu přístroji pro poskytnutí zaznamenaných 

hodnot a k jejich další analýze [8]. 

Frekvenční analyzátor během časového měření vyhodnocuje pro všechny 

hodnoty spektra LXeq, LXFmax, LXSmax, LXFmin, LXSmin, kde X je frekvenční váhový filtr A, 

B, C nebo Z (Z je bez vážení, zaznamenává lineární průměrování). Tato spektra jsou 

uložena v projektu s naměřenými hodnotami. Navíc okamžitá spektra LXF a LXS jsou 

vždy v hlukoměru dostupná [17]. Normované jsou časové konstanty S (Slow) 1s, a F 

(Fast) 200ms a I (impuls), který je nesymetrický, pro náběh má hodnotu 35 ms a pro 

doběh (pokles) 2 s [22]. 

Praktické měření bylo provedeno hlukoměrem značky Brüel & Kjær 2250  

Light (Obrázek 19).  



 23 

 

Obrázek 19: Hlukoměr 2250 Light 

Před každým měřením byl použit kalibrátor (Obrázek 20) pro optimální 

nastavení přístroje a pro zajištění přesnosti výsledků. 

5.2 Kalibrace 

Hlukoměr by měl být kalibrován, aby poskytoval precizní a reprezentativní 

výsledky naměřených akustických hladin. Toho je nejlépe docíleno umístěním 

přenosného akustického kalibračního přístroje, jako je kalibrační přístroj hlukoměru 

nebo pistonfonu před mikrofon. Tyto kalibrační přístroje poskytují signály definované 

úrovně akustického tlaku, což umožňuje přesné nastavení hlukoměru. Pro zajištění 

přesnosti měření je doporučeno před každým měřením hlukoměr kalibrovat [8]. 

Pro kalibraci zvukoměru byl použit kalibrátor typu 4231. 

 

Obrázek 20: Použité kalibrační zařízení 

Technické parametry kalibračního přístroje jsou uvedeny v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Technické parametry 

Acoustical Calibrator Type 4231 

94 dB SPL - 1000 Hz 

Fulfils IEC 942 1988 Class 1 

& ANSI S 1.40-1984 

Seriál No. 2326738 
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6 Popis m ěření 

Praktická část této práce spočívala v měření hluku při využívání VEKP 

v polních i halových podmínkách. Pracovník obsluhy mobilního VEKP byl oblečen ve 

speciálním ochranném obleku (Obrázek 21), který se používá při řezání kamene. 

 

Obrázek 21: Oblek obsluhy mobilního VEKP 

Akustické měření bylo provedeno hlukoměrem Brüel & Kjær (Obrázek 22). 

 

Obrázek 22: Hlukoměr 2250 Light [4]  

Expozice hluku na pracovním místě měření zahrnuje hluk vytvářený zdrojem, a 

hluk přicházející z okolního prostředí [2,8]. Měření musí poskytnout popis 

charakteristické potenciální expozice na pracovním místě. Pokud osoba zaujímá více 

pracovních míst, je třeba nejdříve určit ekvivalentní hladinu akustického tlaku A pro 

každé pracovní místo zvlášť a poté vyhodnotit celkovou akustickou zátěž [2]. 



 25 

6.1 Určení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

Vybraná metoda měření spočívá v použití integrujícího – průměrujícího 

zvukoměru k měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T, během 

stanoveného časového intervalu. Je – li časový interval měření T rozdělen na kratší 

intervaly Ti, vypočítá se ekvivalentní hladina akustického tlaku A pomocí  

vztahu (2) [2].  








 ⋅⋅= ⋅
∑ TiAeqL

m

iTAeq T
T

L ,1,0

1
, 10

1
log10                                             (2) 

kde LAeq,Ti je ekvivalentní hladina akustického tlaku A, která se vyskytuje 

v časovém intervalu Ti. T se rovná ∑
m

iT
1

 a m je celkový součet dílčích časových 

intervalů [2]. 

6.2 Umíst ění hlukom ěru – prost ředí 

Prostředí se dělí na bezodrazová a dozvuková. V praxi se lze také setkat 

s termíny akusticky „mrtvá“ a akusticky „živá“ prostředí. 

6.2.1 Bezodrazové prost ředí 

Při provádění měření hluku ve volném prostoru se musí provést měření v místě 

bez stěn, absolutně bez možnosti odrazu, tj. ve venkovních prostorách, na nejvyšším 

bodě v lokalitě, nebo ve výškově ekvivalentním bodě celého prostranství (Obrázek 23). 

V bezodrazové místnosti musí být strop, podlaha a všechny stěny pokryty 

vysoce absorpčním materiálem s eliminací odrazu. Úroveň akustického tlaku je poté 

zaznamenávána čistě bez přítomnosti interference [8]. 

 

Obrázek 23: Prostředí pohlcující zvuk 
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6.2.2 Dozvukové prost ředí 

Opakem bezodrazového prostředí je dozvukové prostředí, omezené ze všech 

stran tvrdým a dokonale odrážejícím materiálem. To vytváří ozvěnu, která je stěnou 

rozptýlována. Tím je energie zvuku rovnoměrně rozptýlena do místnosti. V tomto typu 

místnosti je možné měřit absolutní akustický výkon zdroje hluku. Hladina akustického 

tlaku v každém bodě díky odrazům na stěnách udává ne okamžitou, ale průměrnou 

hodnotu akustického výkonu zdroje (Obrázek 24). Takovéto místnosti nacházejí široké 

uplatnění například při výzkumu hlučnosti strojních zařízení [8]. Z ekonomického 

hlediska je jejich realizace konstrukčně snazší než bezodrazových místností. 

 

Obrázek 24: Prostředí odrážející zvuk 

6.3 Vlivy okolí na m ěření  

Mezi faktory ovlivňující měření řadíme: 

• vítr, 

• vlhkost 

• teplotu  

• tlak okolí 

• vibrace a magnetické pole [8]. 

Vítr prostupuje skrz mikrofon, což produkuje velké množství vnějšího hluku. 

Podobná hluková hladina může být vnímána uchem při nadměrném proudění větru. Pro 

redukci tohoto hluku slouží speciální čelní kryt, který se skládá z klubka pórovitého 

pěnového materiálu, které by vždy mělo být nasazeno na mikrofon. Ten také chrání 

mikrofon před prachem, špínou a také před mechanickým poškozením [8].  

Relativní vlhkost vzduchu nad 90 % má ve většině případů zanedbatelný účinek 

na hlukoměr a mikrofon. Pečovat by se ovšem mělo o měřicí přístroj v dešti i sněhu a 

jiných nepříznivých atmosférických podmínkách. Čelní sklo by mělo být umístěno před 

mikrofonem a chránit tak i hlukoměr před svržením. I když čelní sklo velmi vlhne, 
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měření jsou pořád přesná. Pro nepřetržité použití v extrémně vlhkých podmínkách by se 

měly používat zvláštní venkovní mikrofony, ochranné protidešťové kryty a odvlhčovače 

vzduchu [8]. 

Dalším faktorem ovlivňujícím měření je teplota. Všechny hlukoměry vyrobené 

firmou Brüel & Kjær jsou navrženy tak, aby operovaly přesně v rozsahu teplot 

od -10 °C do 50 °C. Pozornost by se měla věnovat tomu, aby se zařízení vyhýbalo 

náhlým změnám teplot, které mohou vést ke zhoršování vlastností mikrofonu [8]. 

Změna tlaku vzduchu o ± 10 % má na citlivost mikrofonu zanedbatelný vliv 

(± 0,2 dB) [8].  

Ačkoli mikrofon a hlukoměr jsou relativně málo citlivé ke chvění, přesto by se 

měla dodržovat metoda pro izolaci zařízení od silných kmitů a otřesů. Při používání 

hlukoměru v prostředí s výskytem chvění mohou být použity pryžové obklady nebo jiný 

izolační materiál pro odstranění záchvěvů [8].  

Elektrostatické a magnetické pole má na hlukoměr negativní vliv [8]. 

6.4 Umíst ění mikrofonu 

Mikrofon se umísťuje v místě, které zaujímá hlava obsluhy. Ve speciálních 

případech pro přesnost měření se může snímač hluku umístit na exponovanou  

osobu [2].  

V případě, že obsluha musí být na pracovním místě, měl by se mikrofon umístit, 

pokud je to proveditelné, přibližně 0,1 m od vstupu zvukovodu vnějšího ucha, který 

přijímá vyšší hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. [2] 

Je-li hlukoměr umístěn na obsluze, musí se postupovat tak, aby nebyla narušena 

činnost obsluhy, ale také tak, aby se nevnášela další bezpečnostní rizika. Rovněž by se 

mělo postupovat obezřetně, aby se zabránilo chybnému použití měřicího přístroje [2]. 

Není-li poloha hlavy na pracovním místě dobře stanovena, nebo pokud je 

stanoveno příslušnými orgány jinak, musí se použít následující výšky umístění 

mikrofonu (Tabulka 3): 
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Tabulka 3: Výška umístění mikrofonu [2] 

stojící osoba: 1,55 m ± 0,075 m nad zemí, na niž osoba stojí 

sedící osoba: 

0,91 m ± 0,05 m nad středem roviny sezení se 
sedadlem nastaveným ve středovém bodu 
jeho nastavení v horizontálním a vertikálním 
směru nebo co možná k tomuto bodu nejblíže 

Pokud je to možné, měl by se hlukoměr nastavit ve směru pohledu obsluhy, 

která se nachází na tomto pracovišti [2]. 

6.5 Doba měření 

Normovaný (referenční) časový interval TN je interval, který reprezentuje dobu 

trvání jedné pracovní směny (tj. 8 hodin (T0)), pro který se určuje ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A. Časový interval měření T je interval, během něhož se integruje 

a průměruje druhá mocnina akustického tlaku A [2]. 

Časový interval by se měl zvolit takový, aby se změřily a postihly všechny 

významné změny hlukových hladin na pracovišti. Časový interval se musí také vybrat 

tak, aby při opakovaném měření byly výsledky souhlasné [2]. 

K získání charakteristické expozice hluku se použijí dva postupy: 

Tabulka 4: Postupy k získání charakteristické expozice hluku [2] 

T = TN 

Pokud časový interval měření pokrývá celý 
normovaný časový interval, může se přímo určit 
celková expozice hluku za pracovní směnu, která se 
má zhodnotit 

T < TN 
Je-li časový interval měření kratší než normovaný 
časový interval, může se charakteristická expozice 
měřenému hluku vybrat podle zkušenosti 

Pokud měření pokrývá kratší časový interval T < TN (viz. Tabulka 4), musí se 

časový interval nebo vzorek měření zvolit tak, aby se určila expozice hluku, která je 

charakteristická pro pracovní místo a reprezentativní pro časový interval. [2] 

Nejkratší doba trvání musí být 15 s. Vykazuje-li hluk zvýrazněnou periodicitu, 

měla by nejkratší doba měření pokrývat nejméně jeden cyklus, jinak se musí použít 

celistvý násobek úplných cyklů [2]. 
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7 Měření 

7.1 Úvod 

Experiment byl rozdělen do tří úseků. První část byla realizována poblíž Lázní 

Bělohrad v Kamenolomu Javorka (Obrázek 25) a druhá na Střední průmyslové škole 

kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší (Obrázek 33). Oba subjekty se 

nachází ve východních Čechách a byla posuzována hluková hladina při práci 

s mobilním zařízením VEKP. Měření proběhlo ve dnech 10. 11. 2009 – 11. 11. 2009.  

Protože vysokoprůtokové VEKP v Laboratoři kapalinového paprsku VŠB-TU 

Ostrava nebylo dosud zprovozněno, nebylo možno realizovat původně plánované 

měření halového vysokoprůtokového zařízení. Poslední experiment byl proto proveden 

9. 3. 2010 v Ústavu Geoniky AVČR v Ostravě (Obrázek 37). 

Protokoly měření jsou zařazeny do kapitoly Přílohy. V protokolu č.1 jsou 

uvedeny ekvivalentní hladiny hluku akustické zátěže z Kamenolomu Javorka a SPŠKS 

v Hořicích v Podkrkonoší (mobilní VEKP). V protokolu č.2 jsou uvedeny ekvivalentní 

hladiny hluku akustické zátěže z Ústavu Geoniky AV ČR (halové VEKP). 

Hluk byl zaznamenáván lineárně, nebyl použit váhový filtr, pro případ dalšího 

zpracovávání naměřených hodnot. Převod hladin z LZ na LA byl docílen vzorcem (3) 

[25] a použitím korekcí (Aj) uvedených v tabulce 5 pro váhový filtr A.  

∑ +∗=
j

AjLj
AL

1

)(*1,010log10                                                   (3) 

Tabulka 5: Korekce pro váhovou křivku A [22, 27] 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

korekce -56,7 dB -50,5 dB -44,7 dB -39,4 dB -34,6 dB -30,2 dB -26,2 dB -22,5 dB 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

korekce -19,1 dB -16,1 dB -13,4 dB -10,9 dB -8,6 dB -6,6 dB -4,8 dB -3,2 dB 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,25 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,15 kHz 

korekce -1,9 dB -0,8 dB 0 dB 0,6 dB 1 dB 1,2 dB 1,3 dB 1,2 dB 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 12,5 kHz 16 kHz 20 kHz 

korekce 1 dB 0,5 dB -0,1 dB -1,1 dB -2,5 dB -4,3 dB -6,6 dB -9,3 dB 
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7.2 Rozdělení m ěření 

 

První měření se skládalo z pěti částí: 

1. měření hluku pozadí 

2. měření hluku motoru v automobilu, který poháněl čerpadlo 

3. měření hluku trysky mobilního VEKP 

4. měření hluku při řezání mobilním VEKP 

5. měření hluku při řezání mobilním VEKP po kolejnici 

 

Druhé měření se skládalo ze tří úrovní a zkoumala se hluková hladina při řezání 

různých druhů kamenů. Jednalo se o tyto druhy kamene: 

1. Pískovec Podhorní Újezd – řez tryskou na kolejnici 

2. Pískovec Bílina – řez tryskou na kolejnici 

3. Slivenecký mramor – řez tryskou na kolejnici 

 

Třetí měření se skládalo z těchto úrovní: 

1. hlukoměr umístěn u čerpadla halového VEKP 

2. hlukoměr umístěn v místě obsluhy – otevřené dveře od místnosti s 

čerpadlem 

3. hlukoměr umístěn v místě obsluhy – uzavřené dveře od místnosti 

s čerpadlem 

4. hlukoměr umístěn v chodbě chůze obsluhy, prostor VEKP separován 

vraty 
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7.3 Měření v kamenolomu 

Měření bylo prováděno v Lázních Bělohrad v Kamenolomu Javorka  

(Obrázek 25). Kamenolom se nachází ve východních Čechách. Měření se realizovalo  

dne 10. 11. 2009. 

 

Obrázek 25: Kamenolom Javorka [5] 

7.3.1 Měření hluku v pozadí pracovišt ě 

Hlukoměr byl situován na rampě automobilu převážejícího mobilní zařízení 

VEKP a namířen do prostoru. Nebyl puštěn motor čerpadla, měřil se hluk pozadí, tj. 

hlasy obsluhy v autě, vedle auta a v povzdálí u lomu. Dále bylo puštěné rádio. Ve 

vzdálenosti L = 10 m byl zaměstnanci kamenolomu spuštěn stroj na obrábění kamene. 

Časový snímek trval 180 s. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 6) a 

také znázorněny v grafu (Obrázek 26). 

Tabulka 6: Naměřené hodnoty hluku pozadí 

f LZFmax LZeq LAFmax LAeq f LZFmax LZeq LAFmax LAeq 

16 Hz 67,28 dB 54,98 dB  10,6 dB -1,7 dB  630 Hz 68,47 dB 54,68 dB 66,57 dB 52,78 dB 

20 Hz 65,98 dB 53,67 dB 15,48 dB 3,17 dB 800 Hz 69,68 dB 57,12 dB 68,88 dB 56,32 dB 

25 Hz 62,18 dB 51,26 dB 17,48 dB 6,56 dB 1 kHz 71,11 dB 53,94 dB 71,11 dB 53,94 dB 

31,5 Hz 64,79 dB 53,23 dB 25,39 dB 13,83 dB 1,25 kHz 68,27 dB 53,89 dB 68,87 dB 54,49 dB 

40 Hz 64,95 dB 48,5 dB 30,35 dB 13,9 dB 1,6 kHz 65,75 dB 56,56 dB 66,75 dB 57,56 dB 

50 Hz 59,68 dB 46,45 dB 29,48 dB 16,25 dB 2 kHz 67,05 dB 54,27 dB 68,25 dB 55,47 dB 

63 Hz 59,16 dB 44,92 dB 32,96 dB 18,72 dB 2,5 kHz 66,02 dB 54,09 dB 67,32 dB 55,39 dB 

80 Hz 66,4 dB 46,47 dB 43,9 dB 23,97 dB 3,15 kHz 66,73 dB 54,55 dB 67,93 dB 55,75 dB 

100 Hz 63,66 dB 52,58 dB 44,56 dB 33,48 dB 4 kHz 68,1 dB 54,22 dB 69,1 dB 55,22 dB 

125 Hz 68,58 dB 51,22 dB 52,48 dB 35,12 dB 5 kHz 71,21 dB 53,81 dB 71,71 dB 54,31 dB 

160 Hz 66,34 dB 49,2 dB 52,94 dB 35,8 dB 6,3 kHz 72,18 dB 53,83 dB 72,08 dB 53,73 dB 

200 Hz 69,45 dB 52,56 dB 58,55 dB 41,66 dB 8 kHz 71,07 dB 51,45 dB 69,97 dB 50,35 dB 

250 Hz 63,28 dB 50,62 dB 54,68 dB 42,02 dB 10 kHz 66,07 dB 47,93 dB 63,57 dB 45,43 dB 

315 Hz 65,71 dB 51,79 dB 59,11 dB 45,19 dB 12,5 kHz 66,17 dB 47,27 dB 61,87 dB 42,97 dB 

400 Hz 64,91 dB 52,76 dB 60,11 dB 47,96 dB 16 kHz 62,82 dB 45,03 dB 56,22 dB 38,43 dB 

500 Hz 66,39 dB 56,18 dB 63,19 dB 52,98 dB 20 kHz 68,05 dB 46,7 dB 58,75 dB 37,4 dB 
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Obrázek 26: Grafické znázornění hodnot LZFmax, LAF max a LAeq 

Při měření hluku pozadí byla zjištěna ekvivalentní hladina akustického tlaku 

LAeq,t = 66,17 dB. Tato hladina nepřekročila hygienický limit [24]. Ochrana sluchu tedy 

není nutná, pokud se s VEKP nepracuje. Graf (Obrázek 26) ukazuje maximální hodnoty 

naměřené lineárně, tj. nevážené (LZFmax), maximální hodnoty vážené (LAFmax) 

a ekvivalentní hodnoty akustické zátěže (LAeq). 

7.3.2 Měření hluku motoru v automobilu pohán ějící čerpadlo 

Hlukoměr byl umístěn na sklápěcí rampě nákladního automobilu (Obrázek 27), 

který převáží motor čerpadla. Tato pozice hlukoměru byla vybrána z důvodu zvýšené 

frekvence pohybu zaměstnanců. Časový snímek trval 180 s. V celém snímku je 

zaznamenán hluk motoru, hovor obsluhy poblíž automobilu a v pozadí hovořili 

zaměstnanci kamenolomu. 

 

Obrázek 27: Hlukoměr namířen na motor čerpadla 
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Naměřené hodnoty a grafické znázornění hladin hluku při běhu motoru jsou 

uvedeny v tabulce 7 a zobrazeny v grafu (Obrázek 28). 

Tabulka 7: Naměřené hodnoty motoru čerpadla 

f LZFmax LZeq LAFmax LAeq f LZFmax LZeq LAFmax LAeq 

16 Hz 70,14 dB 66,72 dB  13,44 dB  10 dB 630 Hz 88,03 dB 84,79 dB 86,13 dB 82,89 dB 

20 Hz 76,5 dB 71,12 dB 26 dB 20,62 dB 800 Hz 89,18 dB 86,62 dB 88,38 dB 85,82 dB 

25 Hz 67,43 dB 65,27 dB 22,73 dB 20,57 dB 1 kHz 91,81 dB 88,95 dB 91,81 dB 88,95 dB 

31,5 Hz 86,04 dB 82,61 dB 46,64 dB 43,21 dB 1,25 kHz 89,12 dB 86,78 dB 89,72 dB 87,38 dB 

40 Hz 79,56 dB 75,67 dB 44,96 dB 41,07 dB 1,6 kHz 91,07 dB 88,86 dB 92,07 dB 89,86 dB 

50 Hz 84,55 dB 83,4 dB 54,35 dB 53,2 dB 2 kHz 91,66 dB 87,05 dB 92,86 dB 88,25 dB 

63 Hz 104,36 dB 103,55 dB 78,16 dB 77,35 dB 2,5 kHz 92,22 dB 86,6 dB 93,52 dB 87,9 dB 

80 Hz 91,4 dB 87,44 dB 68,9 dB 64,94 dB 3,15 kHz 95,67 dB 86,1 dB 96,87 dB 87,3 dB 

100 Hz 88,44 dB 85,82 dB 69,34 dB 66,72 dB 4 kHz 97,33 dB 85,27 dB 98,33 dB 86,27 dB 

125 Hz 94,87 dB 92,39 dB 78,77 dB 76,29 dB 5 kHz 98,18 dB 83,93 dB 98,68 dB 84,43 dB 

160 Hz 96,2 dB 93,06 dB 82,8 dB 79,66 dB 6,3 kHz 98,62 dB 84,06 dB 98,52 dB 83,96 dB 

200 Hz 87,76 dB 84,41 dB 76,86 dB 73,51 dB 8 kHz 98,85 dB 82,1 dB 97,75 dB 81 dB 

250 Hz 90,64 dB 85,48 dB 82,04 dB 76,88 dB 10 kHz 97,36 dB 81,27 dB 94,86 dB 78,77 dB 

315 Hz 88,41 dB 84,63 dB 81,81 dB 78,03 dB 12,5 kHz 96,27 dB 79,93 dB 91,97 dB 75,63 dB 

400 Hz 86,11 dB 83,17 dB 81,31 dB 78,37 dB 16 kHz 95,15 dB 78,38 dB 88,55 dB 71,78 dB 

500 Hz 88,56 dB 85,28 dB 85,36 dB 82,08 dB 20 kHz 93,75 dB 76,1 dB 84,45 dB 66,8 dB 
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Obrázek 28: Grafické znázornění hodnot LZFmax, LAF max a LAeq 

Při měření hluku motoru čerpadla byla zjištěna ekvivalentní hladina akustického 

tlaku LAeq,t = 98,1 dB. Tato hodnota překročila hygienický limit [24]. Ochrana sluchu je 

tedy nutná v průběhu startování motoru čerpadla VEKP. Graf (Obrázek 28) ukazuje 

maximální hodnoty naměřené lineárně, nevážené (LZFmax), maximální hodnoty vážené 

(LAFmax) a ekvivalentní hodnoty akustické zátěže (LAeq). 

7.3.3 Měření hluku trysky mobilního VEKP 

Měření bylo provedeno v těsné blízkosti obsluhy VEKP. Obsluha směřovala 

trysku volně do prostoru. Časový snímek trval 120 s. Obsluha byla vybavena 
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ochranným oblekem, ochranou hlavy, rukou, nohou, sluchu a obličeje. V Tabulce 8 jsou 

uvedeny naměřené hodnoty a v grafu (Obrázek 29) jejich grafické vyobrazení. 

Tabulka 8: Naměřené hodnoty hluku čerpadla 

f LZFmax LZeq LAFmax LAeq f LZFmax LZeq LAFmax LAeq 

16 Hz 57,36 dB 55,29 dB 0,66 dB  -1,41 dB  630 Hz 78,79 dB 74,94 dB 76,89 dB 73,04 dB 

20 Hz 52,1 dB 48,41 dB 1,6 dB -2,09 dB 800 Hz 78,31 dB 75,4 dB 77,51 dB 74,6 dB 

25 Hz 57,45 dB 54,92 dB 12,75 dB 10,22 dB 1 kHz 79,31 dB 76,78 dB 79,31 dB 76,78 dB 

31,5 Hz 61,49 dB 58,68 dB 22,09 dB 19,28 dB 1,25 kHz 83,62 dB 80,27 dB 84,22 dB 80,87 dB 

40 Hz 61,71 dB 59,89 dB 27,11 dB 25,29 dB 1,6 kHz 84,39 dB 80,91 dB 85,39 dB 81,91 dB 

50 Hz 79,81 dB 79,43 dB 49,61 dB 49,23 dB 2 kHz 88,71 dB 84,63 dB 89,91 dB 85,83 dB 

63 Hz 65,13 dB 62,97 dB 38,93 dB 36,77 dB 2,5 kHz 91,34 dB 86,45 dB 92,64 dB 87,75 dB 

80 Hz 65,22 dB 62,05 dB 42,72 dB 39,55 dB 3,15 kHz 96,34 dB 89,76 dB 97,54 dB 90,96 dB 

100 Hz 70,92 dB 69,67 dB 51,82 dB 50,57 dB 4 kHz 97,86 dB 93,03 dB 98,86 dB 94,03 dB 

125 Hz 65,4 dB 61,81 dB 49,3 dB 45,71 dB 5 kHz 100,46 dB 96,08 dB 100,96 dB 96,58 dB 

160 Hz 70,65 dB 66,61 dB 57,25 dB 53,21 dB 6,3 kHz 102,78 dB 97,33 dB 102,68 dB 97,23 dB 

200 Hz 72 dB 67,62 dB 61,1 dB 56,72 dB 8 kHz 104,01 dB 100,57 dB 102,91 dB 99,47 dB 

250 Hz 73,25 dB 66,76 dB 64,65 dB 58,16 dB 10 kHz 106,23 dB 102,25 dB 103,73 dB 99,75 dB 

315 Hz 68,15 dB 64,26 dB 61,55 dB 57,66 dB 12,5 kHz 105,05 dB 101,58 dB 100,75 dB 97,28 dB 

400 Hz 71,58 dB 67,69 dB 66,78 dB 62,89 dB 16 kHz 104,62 dB 101,02 dB 98,02 dB 94,42 dB 

500 Hz 77,51 dB 73,73 dB 74,31 dB 70,53 dB 20 kHz 103,69 dB 100,54 dB 94,39 dB 91,24 dB 
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Obrázek 29: Grafické znázornění hodnot LZFmax, LAF max a LAeq 

Při měření hluku trysky VEKP byla zjištěna ekvivalentní hladina akustického 

tlaku LAeq,t = 106,31 dB. Tato hodnota překročila hygienický limit [24]. Ochrana sluchu 

je při práci s VEKP nutná. Graf (Obrázek 29) ukazuje maximální hodnoty naměřené 

lineárně, nevážené (LZDmax), maximální hodnoty vážené (LAFmax) a ekvivalentní hodnoty 

akustické zátěže (LAeq). 
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7.3.4 Měření hluku p ři řezání mobilním VEKP 

Obsluha VEKP provedla řezání do kamene, časový snímek trval 180 s. 

Hlukoměr byl umístěn v těsné blízkosti u obsluhy, aby bylo dosaženo maximální 

přesnosti záznamu hlukové hladiny. Zaměstnanec byl opět vybaven ochranným 

oblekem, ochranou hlavy, obličeje, rukou a nohou. Naměřené hodnoty akustické zátěže 

jsou uvedeny v Tabulce 9 a znázorněny v grafu (Obrázek 30). 

Tabulka 9: Naměřené hodnoty hluku trysky 

f LZFmax LZeq LAFmax LAeq f LZFmax LZeq LAFmax LAeq 

16 Hz 57,35 dB 54,96 dB  0,65 dB  -1,74 dB 16 Hz 80,15 dB 75,65 dB 78,25 dB 73,75 dB 

20 Hz 55,16 dB 52,58 dB 4,66 dB 2,08 dB 20 Hz 80,85 dB 76,51 dB 80,05 dB 75,71 dB 

25 Hz 56,45 dB 53,31 dB 11,75 dB 8,61 dB 25 Hz 85,93 dB 80,26 dB 85,93 dB 80,26 dB 

31,5 Hz 62,48 dB 59,14 dB 23,08 dB 19,74 dB 31,5 Hz 84,99 dB 79,84 dB 85,59 dB 80,44 dB 

40 Hz 65,11 dB 62,43 dB 30,51 dB 27,83 dB 40 Hz 87,28 dB 82,27 dB 88,28 dB 83,27 dB 

50 Hz 79,01 dB 77,84 dB 48,81 dB 47,64 dB 50 Hz 91,07 dB 85,32 dB 92,27 dB 86,52 dB 

63 Hz 82,22 dB 76,29 dB 56,02 dB 50,09 dB 63 Hz 91,3 dB 86,14 dB 92,6 dB 87,44 dB 

80 Hz 83,43 dB 75,34 dB 60,93 dB 52,84 dB 80 Hz 93,61 dB 89,3 dB 94,81 dB 90,5 dB 

100 Hz 78,63 dB 73,93 dB 59,53 dB 54,83 dB 100 Hz 95,77 dB 91,8 dB 96,77 dB 92,8 dB 

125 Hz 82,38 dB 75,49 dB 66,28 dB 59,39 dB 125 Hz 98,05 dB 93,01 dB 98,55 dB 93,51 dB 

160 Hz 86,19 dB 79,63 dB 72,79 dB 66,23 dB 160 Hz 99,43 dB 94,29 dB 99,33 dB 94,19 dB 

200 Hz 82,7 dB 75,81 dB 71,8 dB 64,91 dB 200 Hz 100,7 dB 95,62 dB 99,59 dB 94,52 dB 

250 Hz 74,22 dB 69,35 dB 65,62 dB 60,75 dB 250 Hz 100,6 dB 96,31 dB 98,1 dB 93,81 dB 

315 Hz 74,44 dB 69 dB 67,84 dB 62,4 dB 315 Hz 100,7 dB 96,53 dB 96,37 dB 92,23 dB 

400 Hz 79,29 dB 74,59 dB 74,49 dB 69,79 dB 400 Hz 100,6 dB 96,01 dB 94 dB 89,41 dB 

500 Hz 80,65 dB 75,42 dB 77,45 dB 72,22 dB 500 Hz 99,84 dB 95 dB 90,54 dB 85,7 dB 
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Obrázek 30: Grafické znázornění hodnot LZFmax, LAF max a LAeq 

Při měření hluku řezání zařízením VEKP byla zjištěna ekvivalentní hladina 

akustického tlaku LAeq,t = 102,4 dB. Tato hodnota překročila hygienický limit [24]. 

Ochrana sluchu je při práci s VEKP nutná. Graf (Obrázek 30) nám ukazuje maximální 

hodnoty naměřené lineárně, nevážené (LZDmax), maximální hodnoty vážené (LAFmax) 

a ekvivalentní hodnoty akustické zátěže (LAeq). 
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7.3.5 Měření hluku p ři řezání mobilním VEKP po kolejnici 

Tryska mobilního VEKP je umístěna na kolejnici, po které se pohybuje 

(Obrázek 31). V tomto případě postupu práce obsluha trysku manuálně neovládá, pouze 

ji vizuálně kontroluje ze vzdálenosti od řídícího zařízení, kde ovládá posun po kolejnici. 

Hlukoměr byl umístěn u osoby kontrolující průběh řezání. Vzdálenost byla L = 3 m. 

Časový snímek trval 120 s. 

Naměřené hodnoty akustické zátěže jsou uvedeny v Tabulce 10 a znázorněny 

v grafu (Obrázek 32). 

 

Obrázek 31: Kolejnice pro pohyb polního VEKP 

Tabulka 10: Naměřené hodnoty hluku trysky - kolejnice 

f LZFmax LZeq LAFmax LAeq f LZFmax LZeq LAFmax LAeq 

16 Hz 61,2 dB 53,49 dB  4,5 dB -3,21 dB  630 Hz 78,68 dB 64,81 dB 76,78 dB 62,91 dB 

20 Hz 67,41 dB 58,58 dB 16,91 dB 8,08 dB 800 Hz 77,54 dB 64,22 dB 76,74 dB 63,42 dB 

25 Hz 64,39 dB 53,24 dB 19,69 dB 8,54 dB 1 kHz 77,68 dB 64,51 dB 77,68 dB 64,51 dB 

31,5 Hz 70,97 dB 59,45 dB 31,57 dB 20,05 dB 1,25 kHz 84,72 dB 70,22 dB 85,32 dB 70,82 dB 

40 Hz 68,87 dB 63,73 dB 34,27 dB 29,13 dB 1,6 kHz 86,24 dB 71,94 dB 87,24 dB 72,94 dB 

50 Hz 67,27 dB 61,78 dB 37,07 dB 31,58 dB 2 kHz 90,51 dB 76,43 dB 91,71 dB 77,63 dB 

63 Hz 82,84 dB 81,2 dB 56,64 dB 55 dB 2,5 kHz 88,67 dB 74,76 dB 89,97 dB 76,06 dB 

80 Hz 72,44 dB 66,81 dB 49,94 dB 44,31 dB 3,15 kHz 94,67 dB 80,19 dB 95,87 dB 81,39 dB 

100 Hz 68,26 dB 60,26 dB 49,16 dB 41,16 dB 4 kHz 96,26 dB 81,42 dB 97,26 dB 82,42 dB 

125 Hz 69,91 dB 59,66 dB 53,81 dB 43,56 dB 5 kHz 96,64 dB 82,99 dB 97,14 dB 83,49 dB 

160 Hz 69,55 dB 62,02 dB 56,15 dB 48,62 dB 6,3 kHz 98,44 dB 83,27 dB 98,34 dB 83,17 dB 

200 Hz 73,07 dB 59,83 dB 62,17 dB 48,93 dB 8 kHz 98,64 dB 83,93 dB 97,54 dB 82,83 dB 

250 Hz 69,98 dB 58,03 dB 61,38 dB 49,43 dB 10 kHz 98,57 dB 84,59 dB 96,07 dB 82,09 dB 

315 Hz 72,93 dB 61,04 dB 66,33 dB 54,44 dB 12,5 kHz 98,82 dB 84,97 dB 94,52 dB 80,67 dB 

400 Hz 76,26 dB 63,28 dB 71,46 dB 58,48 dB 16 kHz 97,28 dB 83,67 dB 90,68 dB 77,07 dB 

500 Hz 77,77 dB 65,18 dB 74,57 dB 61,98 dB 20 kHz 95,86 dB 82,16 dB 86,56 dB 72,86 dB 
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Obrázek 32: Grafické znázornění hodnot LZFmax, LAFmax a LAeq 

Při měření hluku řezání zařízením VEKP po kolejnici byla zjištěna ekvivalentní 

hladina akustického tlaku LAeq,t = 91,54 dB. Tato hodnota překročila hygienický  

limit [24]. Ochrana sluchu je při kontrole trysky VEKP i z takovéto vzdálenosti nutná. 

Graf (Obrázek 32) nám ukazuje maximální hodnoty naměřené lineárně, nevážené 

(LZFmax), maximální hodnoty vážené (LAFmax) a ekvivalentní hodnoty akustické zátěže 

(LAeq). 

7.4 Měření na st řední um ělecké škole kamenické 

Měření bylo provedeno na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské 

v Hořicích v Podkrkonoší (Obrázek 33) dne 11. 11. 2009.  

 

Obrázek 33: Střední průmyslová škola kamenická 

7.4.1 Měření hluku p ři řezání Pískovce Podhorní Újezd 

Měření bylo realizováno při řezání kamene Pískovec Podhorní Újezd, tryska se 

pohybovala po kolejnici (Obrázek 31). Do hlukového spektra významně zasahoval hluk 

motoru čerpadla a hluk trysky. Nákladní automobil s motorem byl od řídící jednotky 

(Obrázek 34) situován  ve vzdálenosti L = 2,5 m a tryska mobilního zařízení byla od 
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řídící jednotky ve vzdálenosti L = 4 m. Hlukoměr byl umístěn v místě obsluhy řídící 

jednotky. Zpočátku byla pozorováním zjištěna vyšší hluková hladina. Vyšší hluková 

hladina přetrvávala do okamžiku, než se dostal paprsek do záběru a pronikl do kamene. 

V povzdálí dále probíhala debata přihlížejících osob, řezání probíhalo mezi dvěma 

budovami. Mohlo docházet k interferenci zvuku. Časový snímek trval 180 s. 

 

Obrázek 34: Řídící jednotka mobilního VEKP 

Tabulka 11: Naměřené hodnoty hluku při řezání prvního vzorku kamene 

f LZFmax  LZeq LAFmax LAeq f LZFmax  LZeq LAFmax LAeq 

16 Hz 75,9 dB 67,6 dB 19,2 dB  10,9 dB  630 Hz 85,1 dB 72,7 dB 83,23 dB 70,8 dB 

20 Hz 78,4 dB 67,6 dB 27,87 dB 17,1 dB 800 Hz 92,9 dB 73,6 dB 92,1 dB 72,8 dB 

25 Hz 78,5 dB 66,3 dB 33,77 dB 21,6 dB 1 kHz 83,2 dB 74,4 dB 83,23 dB 74,4 dB 

31,5 Hz 75,3 dB 67,4 dB 35,87 dB 28 dB 1,25 kHz 81,1 dB 73,2 dB 81,65 dB 73,8 dB 

40 Hz 78,2 dB 68,7 dB 43,61 dB 34,1 dB 1,6 kHz 83,9 dB 74,7 dB 84,87 dB 75,7 dB 

50 Hz 80,5 dB 77,7 dB 50,29 dB 47,5 dB 2 kHz 83,4 dB 73 dB 84,6 dB 74,2 dB 

63 Hz 94,3 dB 93,2 dB 68,1 dB 67 dB 2,5 kHz 83,3 dB 73,7 dB 84,64 dB 75 dB 

80 Hz 83,9 dB 74,9 dB 61,43 dB 52,4 dB 3,15 kHz 86,1 dB 74,2 dB 87,27 dB 75,4 dB 

100 Hz 77,7 dB 74,1 dB 58,57 dB 55 dB 4 kHz 87,8 dB 74,4 dB 88,75 dB 75,4 dB 

125 Hz 83,5 dB 78,9 dB 67,35 dB 62,8 dB 5 kHz 89,3 dB 74 dB 89,76 dB 74,5 dB 

160 Hz 79,9 dB 76 dB 66,52 dB 62,6 dB 6,3 kHz 88,2 dB 73,8 dB 88,13 dB 73,7 dB 

200 Hz 80,6 dB 70,7 dB 69,66 dB 59,8 dB 8 kHz 88,3 dB 72,9 dB 87,2 dB 71,8 dB 

250 Hz 85,8 dB 73,2 dB 77,2 dB 64,6 dB 10 kHz 86,6 dB 71,9 dB 84,07 dB 69,4 dB 

315 Hz 82,7 dB 75,9 dB 76,08 dB 69,3 dB 12,5 kHz 84,4 dB 70,1 dB 80,12 dB 65,8 dB 

400 Hz 81,4 dB 73,8 dB 76,56 dB 69 dB 16 kHz 81,8 dB 67 dB 75,19 dB 60,4 dB 

500 Hz 91,3 dB 74,4 dB 88,08 dB 71,2 dB 20 kHz 76,9 dB 62,6 dB 67,58 dB 53,3 dB 
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Obrázek 35: Grafické znázornění hodnot LZFmax, LAF max a LAeq 
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Při měření hluku řezání kamene Pískovec Podhorní Újezd zařízením VEKP po 

kolejnici byla zjištěna ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,t = 85,68 dB. Tato 

hodnota nepatrně překročila hygienický limit [24]. Ochrana sluchu by měla být při této 

situaci dodržována. Graf (Obrázek 35) nám ukazuje maximální hodnoty naměřené 

lineárně, nevážené (LZFmax), maximální hodnoty vážené (LAFmax) a ekvivalentní hodnoty 

akustické zátěže (LAeq). 

7.4.2 Měření hluku p ři řezání Pískovce Bílina 

Při tomto experimentu byla situace stejná jako u experimentu v podkapitole 

7.4.1, jednalo se ovšem o jiný druh obráběného kamene. Hluková zátěž byla měřena při 

řezání kamene Pískovec Bílina. Časový snímek trval 180 s. 

Tabulka 12: Naměřené hodnoty hluku při řezání druhého vzorku kamene 

f LZFmax LZeq LAFmax LAeq f LZFmax LZeq LAFmax LAeq 

16 Hz 86,49 dB 71,63 dB  29,79 dB 14,93 dB  630 Hz 77,16 dB 72,82 dB 75,26 dB 70,92 dB 

20 Hz 80,93 dB 70,06 dB 30,43 dB 19,56 dB 800 Hz 83,22 dB 74,08 dB 82,42 dB 73,28 dB 

25 Hz 79,52 dB 68,65 dB 34,82 dB 23,95 dB 1 kHz 78,67 dB 75,45 dB 78,67 dB 75,45 dB 

31,5 Hz 84,72 dB 68,51 dB 45,32 dB 29,11 dB 1,25 kHz 76,52 dB 74,18 dB 77,12 dB 74,78 dB 

40 Hz 79,4 dB 68,01 dB 44,8 dB 33,41 dB 1,6 kHz 79,01 dB 76,02 dB 80,01 dB 77,02 dB 

50 Hz 82,26 dB 75,16 dB 52,06 dB 44,96 dB 2 kHz 78,38 dB 74,14 dB 79,58 dB 75,34 dB 

63 Hz 92,3 dB 90,72 dB 66,1 dB 64,52 dB 2,5 kHz 79,5 dB 75,24 dB 80,8 dB 76,54 dB 

80 Hz 80,54 dB 74,43 dB 58,04 dB 51,93 dB 3,15 kHz 82,53 dB 74,67 dB 83,73 dB 75,87 dB 

100 Hz 78,23 dB 73,42 dB 59,13 dB 54,32 dB 4 kHz 83,16 dB 73,34 dB 84,16 dB 74,34 dB 

125 Hz 81,33 dB 75,45 dB 65,23 dB 59,35 dB 5 kHz 83,09 dB 71,02 dB 83,59 dB 71,52 dB 

160 Hz 78,39 dB 74 dB 64,99 dB 60,6 dB 6,3 kHz 83,21 dB 70,04 dB 83,11 dB 69,94 dB 

200 Hz 76,25 dB 70,59 dB 65,35 dB 59,69 dB 8 kHz 81,27 dB 67,76 dB 80,17 dB 66,66 dB 

250 Hz 75,62 dB 70,76 dB 67,02 dB 62,16 dB 10 kHz 80,19 dB 66,68 dB 77,69 dB 64,18 dB 

315 Hz 76,89 dB 73,22 dB 70,29 dB 66,62 dB 12,5 kHz 78,05 dB 64,63 dB 73,75 dB 60,33 dB 

400 Hz 77,6 dB 72,53 dB 72,8 dB 67,73 dB 16 kHz 75,57 dB 61,45 dB 68,97 dB 54,85 dB 

500 Hz 76,14 dB 72,76 dB 72,94 dB 69,56 dB 20 kHz 71,78 dB 57,09 dB 62,48 dB 47,79 dB 
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Obrázek 36: Grafické znázornění hodnot LZFmax, LAF max a LAeq 
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Při měření hluku řezání kamene Pískovec Bílina zařízením VEKP po kolejnici 

byla zjištěna ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,t = 85,49 dB. Tato hodnota 

nepatrně překročila hygienický limit [24]. Ochrana sluchu by měla být při této situaci 

dodržována. Graf (Obrázek 36) nám ukazuje maximální hodnoty naměřené lineárně, 

nevážené (LZDmax), maximální hodnoty vážené (LAFmax) a ekvivalentní hodnoty 

akustické zátěže (LAeq). 

7.4.3 Měření hluku p ři řezání kamene Slivenecký mramor 

Při měření hluku řezání kamene Slivenecký mramor nebylo možno získat soubor 

reprezentativních výsledků měření akustické zátěže. Kámen se vydroloval a obsluha 

VEKP neustále přerušovala řezání. 

7.5 Měření v Ústavu Geoniky AV 

Měření hluku u halového VEKP bylo realizováno dne 9. 3. 2010 v prostorách 

Ústavu Geoniky AV ČR. Tento ústav je situován v Ostravě, městské části Poruba 

(Obrázek 37). 

 

Obrázek 37: Ústav Geoniky AV v Ostravě Porubě [5] 

7.5.1 Vybavení a popis místnosti 

Celý prostor s pracovištěm VEKP je rozdělen na dvě místnosti. Ve větší části se 

nachází obráběcí zařízení VEKP a v menší místnosti je umístěno čerpadlo. Tyto 

komponenty jsou od sebe izolovány stěnami a dveřmi. Situační plánek je v příloze 3. 
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Vybavení pracoviště: 

• Ovládací pult 

• X – Y stůl 

• Regulační jednotka pro přísun abraziva 

• Čerpadlo 

Rozměry pracoviště: Šířka x Délka x Výška: 6 m x 9 m x 4 m 

7.5.2 Hlukom ěr umíst ěn u čerpadla halového VEKP 

Zvukoměr byl situován u čerpadla, které je umístěno v jiné místnosti a tím 

separováno stěnou od obráběcího zařízení VEKP. Zařízení na záznam zvuku bylo 

namířeno na čerpadlo, dveře od místnosti s čerpadlem byly otevřené, do hlukového 

spektra zasahovaly zvuky z celého prostředí pracoviště paprskem VEKP (tryska a dopad 

kapaliny na materiál). Časový snímek trval 180 s. Během této doby probíhalo na 

zařízení VEKP obrábění materiálu z oceli o tloušťce 10 mm (Obrázek 38). Naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 13 a zobrazeny v grafu (Obrázek 39). 

 

Obrázek 38: Opracovaná ocel na VEKP 

Tabulka 13: Naměřené hodnoty hluku čerpadla halového VEKP 

f LZFmax LZeq LAFmax LAeq f LZFmax LZeq LAFmax LAeq 

16 Hz 83,58 dB 78,22 dB  26,9 dB 21,5 dB  630 Hz 82,51 dB 78,89 dB 80,61 dB 76,99 dB 

20 Hz 82,33 dB 76,55 dB 31,83 dB 26,05 dB 800 Hz 85,56 dB 82,11 dB 84,76 dB 81,31 dB 

25 Hz 74,7 dB 69,51 dB 30 dB 24,81 dB 1 kHz 85,63 dB 81,43 dB 85,63 dB 81,43 dB 

31,5 Hz 77,61 dB 72,58 dB 38,21 dB 33,18 dB 1,25 kHz 84,74 dB 81,88 dB 85,34 dB 82,48 dB 

40 Hz 72,15 dB 68,06 dB 37,55 dB 33,46 dB 1,6 kHz 87,24 dB 79,21 dB 88,24 dB 80,21 dB 

50 Hz 72,53 dB 68,14 dB 42,33 dB 37,94 dB 2 kHz 81,95 dB 77,36 dB 83,15 dB 78,56 dB 

63 Hz 89,2 dB 81,61 dB 63 dB 55,41 dB 2,5 kHz 87,05 dB 78,58 dB 88,35 dB 79,88 dB 

80 Hz 81,35 dB 70,11 dB 58,85 dB 47,61 dB 3,15 kHz 83,46 dB 77,77 dB 84,66 dB 78,97 dB 

100 Hz 78,28 dB 71 dB 59,18 dB 51,9 dB 4 kHz 83,55 dB 75,09 dB 84,55 dB 76,09 dB 

125 Hz 82,24 dB 75,83 dB 66,14 dB 59,73 dB 5 kHz 83,6 dB 77,82 dB 84,1 dB 78,32 dB 

160 Hz 84,04 dB 77,42 dB 70,64 dB 64,02 dB 6,3 kHz 83,54 dB 76,11 dB 83,44 dB 76,01 dB 

200 Hz 85,26 dB 77,82 dB 74,36 dB 66,92 dB 8 kHz 83,22 dB 73,97 dB 82,12 dB 72,87 dB 

250 Hz 91,8 dB 88,36 dB 83,2 dB 79,76 dB 10 kHz 83,09 dB 72,44 dB 80,59 dB 69,94 dB 

315 Hz 90,18 dB 86,19 dB 83,58 dB 79,59 dB 12,5 kHz 82,04 dB 70,9 dB 77,74 dB 66,6 dB 

400 Hz 81,88 dB 77,96 dB 77,08 dB 73,16 dB 16 kHz 78,9 dB 68,76 dB 72,3 dB 62,16 dB 

500 Hz 84,84 dB 79,05 dB 81,64 dB 75,85 dB 20 kHz 76,28 dB 66,81 dB 66,98 dB 57,51 dB 
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Obrázek 39: Grafické znázornění hodnot LZFmax, LAF max a LAeq 

Při měření hluku čerpadla halového VEKP byla zjištěna ekvivalentní hladina 

akustického tlaku LAeq,t = 91,1 dB. Tato hodnota překročila hygienický limit [24]. 

Ochrana sluchu by měla být při častém výskytu nutností. Graf (Obrázek 39) nám 

ukazuje maximální hodnoty naměřené lineárně, nevážené (LZFmax), maximální hodnoty 

vážené (LAFmax) a ekvivalentní hodnoty akustické zátěže (LAeq). 

7.5.3 Hlukom ěr umíst ěn v míst ě obsluhy – varianta A 

U tohoto měření byl hlukoměr umístěn v místě obsluhy u ovládacího pultu 

(Obrázek 41). Na tomto místě je nejčetnější výskyt zaměstnanců. Dveře od místnosti 

s čerpadlem byly po celou dobu trvání měření otevřeny – varianta A. Doba měření byla 

180 s. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 14 a graf zobrazen pod tabulkou 

(Obrázek 40). 

Tabulka 14: Naměřené hodnoty hluku v místě obsluhy VEKP 

f LZFmax LZeq LAFmax LAeq f LZFmax LZeq LAFmax LAeq 

16 Hz 71,05 dB 65,47 dB 14,35 dB  8,77 dB  630 Hz 78,76 dB 71,9 dB 76,86 dB 70 dB 

20 Hz 64,66 dB 60,07 dB 14,16 dB 9,57 dB 800 Hz 75,6 dB 70,58 dB 74,8 dB 69,78 dB 

25 Hz 59,79 dB 51,8 dB 15,09 dB 7,1 dB 1 kHz 77,44 dB 71,28 dB 77,44 dB 71,28 dB 

31,5 Hz 71,43 dB 67,58 dB 32,03 dB 28,18 dB 1,25 kHz 80,2 dB 72,86 dB 80,8 dB 73,46 dB 

40 Hz 66,36 dB 62,9 dB 31,76 dB 28,3 dB 1,6 kHz 83,12 dB 74,11 dB 84,12 dB 75,11 dB 

50 Hz 65,45 dB 61,3 dB 35,25 dB 31,1 dB 2 kHz 86,02 dB 76,26 dB 87,22 dB 77,46 dB 

63 Hz 68,96 dB 61,73 dB 42,76 dB 35,53 dB 2,5 kHz 83,86 dB 77,12 dB 85,16 dB 78,42 dB 

80 Hz 64,22 dB 58,78 dB 41,72 dB 36,28 dB 3,15 kHz 88,28 dB 78,9 dB 89,48 dB 80,1 dB 

100 Hz 64,87 dB 59,86 dB 45,77 dB 40,76 dB 4 kHz 85,27 dB 78,42 dB 86,27 dB 79,42 dB 

125 Hz 74,46 dB 64,32 dB 58,36 dB 48,22 dB 5 kHz 84,47 dB 77,8 dB 84,97 dB 78,3 dB 

160 Hz 77,69 dB 68,28 dB 64,29 dB 54,88 dB 6,3 kHz 84,26 dB 77,85 dB 84,16 dB 77,75 dB 

200 Hz 78,38 dB 69,9 dB 67,48 dB 59 dB 8 kHz 85,65 dB 78,79 dB 84,55 dB 77,69 dB 

250 Hz 81,48 dB 76,3 dB 72,88 dB 67,7 dB 10 kHz 84,9 dB 79,5 dB 82,4 dB 77 dB 

315 Hz 79,11 dB 73,54 dB 72,51 dB 66,94 dB 12,5 kHz 84,81 dB 79,34 dB 80,51 dB 75,04 dB 

400 Hz 78,34 dB 70,52 dB 73,54 dB 65,72 dB 16 kHz 83,53 dB 77,94 dB 76,93 dB 71,34 dB 

500 Hz 77,64 dB 71,04 dB 74,44 dB 67,84 dB 20 kHz 81,36 dB 76,45 dB 72,06 dB 67,15 dB 
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Obrázek 40: Grafické znázornění hodnot LZFmax, LAF max a LAeq 

Při měření hluku obrábění materiálu zařízením halového VEKP varianta A byla 

zjištěna ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,t = 88,5 dB. Tato hodnota překročila 

hygienický limit [24]. Obsluha pultu halového zařízení VEKP by měla po dobu práce 

nosit ochranu sluchu. Graf (Obrázek 40) ukazuje maximální hodnoty naměřené 

lineárně, nevážené (LZFmax), maximální hodnoty vážené (LAFmax) a ekvivalentní hodnoty 

akustické zátěže (LAeq). 

 

Obrázek 41: Ovládací pult halového VEKP 

7.5.4 Hlukom ěr umíst ěn v míst ě obsluhy – varianta B  

Experiment probíhal za stejných podmínek jako experiment popsaný 

v podkapitole 7.5.3, ale dveře od místnosti s čerpadlem byly uzavřené - varianta B. 

Časový snímek trval 180 s. Naměřené hodnoty jsou znázorněny v Tabulce 15 a 

zobrazeny v grafu (Obrázek 42). 
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Tabulka 15: Naměřené hodnoty hluku v místě obsluhy VEKP 

f LZFmax LZeq LAFmax LAeq f LZFmax LZeq LAFmax LAeq 

16 Hz 68,53 dB 57,27 dB  11,8 dB 0,58 dB  630 Hz 77,02 dB 69,56 dB 75,12 dB 67,66 dB 

20 Hz 68,86 dB 55,73 dB 18,36 dB 5,23 dB 800 Hz 75,75 dB 68,28 dB 74,95 dB 67,48 dB 

25 Hz 70,39 dB 51,52 dB 25,69 dB 6,82 dB 1 kHz 80,04 dB 69,88 dB 80,04 dB 69,88 dB 

31,5 Hz 87,89 dB 67,86 dB 48,49 dB 28,46 dB 1,25 kHz 80,45 dB 71,9 dB 81,05 dB 72,5 dB 

40 Hz 79,97 dB 61,92 dB 45,37 dB 27,32 dB 1,6 kHz 82,04 dB 73,93 dB 83,04 dB 74,93 dB 

50 Hz 70,7 dB 60,75 dB 40,5 dB 30,55 dB 2 kHz 85,69 dB 76,98 dB 86,89 dB 78,18 dB 

63 Hz 76,6 dB 61,14 dB 50,4 dB 34,94 dB 2,5 kHz 88,68 dB 79,93 dB 89,98 dB 81,23 dB 

80 Hz 80,28 dB 59,8 dB 57,78 dB 37,3 dB 3,15 kHz 90,71 dB 81,7 dB 91,91 dB 82,9 dB 

100 Hz 73,25 dB 57,34 dB 54,15 dB 38,24 dB 4 kHz 90,6 dB 80,92 dB 91,6 dB 81,92 dB 

125 Hz 73,38 dB 59,42 dB 57,28 dB 43,32 dB 5 kHz 90,8 dB 80,58 dB 91,3 dB 81,08 dB 

160 Hz 74,62 dB 65,66 dB 61,22 dB 52,26 dB 6,3 kHz 92,26 dB 80,78 dB 92,16 dB 80,68 dB 

200 Hz 77,47 dB 65,42 dB 66,57 dB 54,52 dB 8 kHz 92,09 dB 81,09 dB 90,99 dB 79,99 dB 

250 Hz 76,48 dB 68,21 dB 67,88 dB 59,61 dB 10 kHz 92,2 dB 81,09 dB 89,7 dB 78,59 dB 

315 Hz 75,82 dB 65,98 dB 69,22 dB 59,38 dB 12,5 kHz 91,72 dB 80,92 dB 87,42 dB 76,62 dB 

400 Hz 75,12 dB 67,83 dB 70,32 dB 63,03 dB 16 kHz 88,99 dB 78,71 dB 82,39 dB 72,11 dB 

500 Hz 81,32 dB 69,26 dB 78,12 dB 66,06 dB 20 kHz 85,9 dB 76,87 dB 76,6 dB 67,57 dB 
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Obrázek 42: Grafické znázornění hodnot LZFmax, LAF max a LAeq 

Při měření hluku obrábění materiálu zařízením halového VEKP varianta B byla 

zjištěna ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,t = 90,5 dB. Tato hodnota překročila 

hygienický limit [24]. Obsluha pultu halového zařízení VEKP by měla po dobu práce 

nosit ochranu sluchu. Graf (Obrázek 42) nám ukazuje maximální hodnoty naměřené 

lineárně, nevážené (LZFmax), maximální hodnoty vážené (LAFmax) a ekvivalentní hodnoty 

akustické zátěže (LAeq). 

Pro srovnání výsledných hodnot u pracoviště s čerpadlem a separovaným 

čerpadlem byl vytvořen graf (Obrázek 43), ve kterém jsou znázorněny hodnoty hlukové 

hladiny naměřené na pracovišti VŠB – TUO, Institut fyziky, místnost J165 (zařízení 
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s čerpadlem) a pracoviště v Ústavu Geoniky AV ČR (separované čerpadlo). Dále byly 

porovnány ekvivalentní hladiny akustického tlaku v obou místnostech (Tabulka 16). 

Tabulka 16: Rozdíl LAeq,T 

LAeq,T (s čerpadlem) 96,9 dB 

LAeq,T (separované čerpadlo) 90,5 dB 

LAeq (s čerpadlem) - LAeq (separované čerpadlo) 

6,4 dB 
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Obrázek 43: Porovnání naměřených hodnot pracovišť 

Z grafu lze určit, že separace čerpadla snížila hladinu akustického tlaku od 

frekvence 60Hz do 160 Hz a 315 Hz do 20 kHz. Největší pokles je zaznamenán 

v pásmu od 315 Hz do 3,15 kHz, což je výsledek pozitivní, protože tento rozsah spadá 

do pásma, ve kterém je lidský sluchový orgán nejvíce citlivý. Nárůst hlukové hladiny 

byl pozorován od hodnot frekvence 25 Hz do 50 Hz. 

Odečtením hlukových hladin (Tabulka 16) byl zjištěn pokles o 6,4 dB. Výsledná 

hodnota akustického tlaku v místnosti překročila hygienický limit a v tomto typu 

pracoviště je také nutno používat chrániče sluchu. Měření hluku v prostorách se 

separovaným čerpadlem je popsáno v podkapitole 7.5.4 

 

 



 46 

7.5.5 Hlukom ěr umíst ěn v chodb ě  

V této experimentální části byl hlukoměr umístěn mimo pracoviště se zařízením 

VEKP. Byl situován na chodbě, v části s možností výskytu pracovníků používajících 

jiných obráběcích zařízení. Prostor byl separován vraty oddělující pracovní místo od 

přístupové komunikace. Časový snímek trval 180 s. Naměřené a vypočtené hodnoty 

jsou znázorněny v tabulce 17 a v grafu (Obrázek 44). 

Tabulka 17: Naměřené hodnoty hluku v místě pohybu obsluhy jiných zařízení 

f LZFmax LZeq LAFmax LAeq f LZFmax LZeq LAFmax LAeq 

16 Hz 68,78 dB 61,2 dB  12,08 dB  4,5 dB 630 Hz 64,74 dB 55,3 dB 62,84 dB 53,4 dB 

20 Hz 58,99 dB 54,98 dB 8,49 dB 4,48 dB 800 Hz 62,43 dB 53,92 dB 61,63 dB 53,12 dB 

25 Hz 56,46 dB 52,15 dB 11,76 dB 7,45 dB 1 kHz 63,72 dB 55,76 dB 63,72 dB 55,76 dB 

31,5 Hz 63,06 dB 60,68 dB 23,66 dB 21,28 dB 1,25 kHz 68,86 dB 57,21 dB 69,46 dB 57,81 dB 

40 Hz 71,32 dB 68,34 dB 36,72 dB 33,74 dB 1,6 kHz 66,77 dB 57,03 dB 67,77 dB 58,03 dB 

50 Hz 70,23 dB 60,98 dB 40,03 dB 30,78 dB 2 kHz 66,09 dB 57,58 dB 67,29 dB 58,78 dB 

63 Hz 58,88 dB 53,63 dB 32,68 dB 27,43 dB 2,5 kHz 71,91 dB 59,68 dB 73,21 dB 60,98 dB 

80 Hz 62,04 dB 56,16 dB 39,54 dB 33,66 dB 3,15 kHz 69,25 dB 57,91 dB 70,45 dB 59,11 dB 

100 Hz 66,8 dB 61,33 dB 47,7 dB 42,23 dB 4 kHz 65,4 dB 56,75 dB 66,4 dB 57,75 dB 

125 Hz 66,82 dB 58,91 dB 50,72 dB 42,81 dB 5 kHz 66,75 dB 57,5 dB 67,25 dB 58 dB 

160 Hz 64,56 dB 57,34 dB 51,16 dB 43,94 dB 6,3 kHz 65,27 dB 56,41 dB 65,17 dB 56,31 dB 

200 Hz 62,35 dB 55,46 dB 51,45 dB 44,56 dB 8 kHz 69,48 dB 55,4 dB 68,38 dB 54,3 dB 

250 Hz 63,9 dB 59,02 dB 55,3 dB 50,42 dB 10 kHz 69,11 dB 54,78 dB 66,61 dB 52,28 dB 

315 Hz 64,19 dB 57,19 dB 57,59 dB 50,59 dB 12,5 kHz 63,44 dB 54,2 dB 59,14 dB 49,9 dB 

400 Hz 65,07 dB 56,24 dB 60,27 dB 51,44 dB 16 kHz 61,85 dB 53,09 dB 55,25 dB 46,49 dB 

500 Hz 62,5 dB 54,58 dB 59,3 dB 51,38 dB 20 kHz 56,84 dB 49,68 dB 47,54 dB 40,38 dB 
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Obrázek 44: Grafické znázornění hodnot LZFmax, LAF max a LAeq 

Při měření hluku na přístupové komunikaci halového VEKP byla zjištěna 

ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,t = 68,86 dB. Tato hodnota nepřekročila 

hygienický limit [24]. U vnímavějších jedinců může tato výsledná hladina způsobovat 

negativní dopady jako bolesti hlavy, zažívací potíže [1]. Ochrana sluchu ale není nutná, 
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pohyb zaměstnanců v této části bez ochrany sluchu nezpůsobí poškození jejich 

sluchového orgánu. Graf (Obrázek 44) zobrazuje maximální hodnoty naměřené 

lineárně, nevážené (LZFmax), maximální hodnoty vážené (LAFmax) a ekvivalentní hodnoty 

akustické zátěže (LAeq). 
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8 ZÁVĚR 

První část experimentální práce spočívala v naměření a zhodnocení hladin 

akustického tlaku. Výstupní hodnoty byly naměřeny lineárně (Filtr Z), pro možnost 

dalšího analyzování dat. Naměřené objektivní hodnoty byly pomocí kalibrační tabulky 

přepočítány na subjektivní akustické hladiny (Filtr A). Měření proběhlo jak ve 

venkovních podmínkách, tak v halových. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku a 

porovnány s legislativou ČR a vyslovena bezpečností opatření týkající se tématu.  

Porovnáním akustické zátěže při práci s vysokoenergetickým kapalinovým 

paprskem v hale a v polních podmínkách bylo zjištěno, že v polních podmínkách je 

ekvivalentní hladina akustického tlaku vyšší než v hale.  

V polních podmínkách byla při práci s mobilním zařízením VEKP zjištěna 

ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,t = 102,4 dB, kdežto při využívání halového 

zařízení VEKP byla zjištěna ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,t = 90,5 dB. 

Obě hladiny akustického tlaku byly zjišťovány v místě výskytu obsluhy mobilního 

i halového VEKP. Vyšší hladina akustického tlaku u mobilního zařízení je způsobena 

především bezprostřední blízkostí zařízení a obsluhy, zaměstnanec ovládá zařízení 

ručně. Nižší hladina u halového zařízení je ovlivněna větší vzdáleností zaměstnance od 

trysky a dále skutečností, že v cestě mezi hlukoměrem a tryskou byla ochranná clona 

před stříkající kapalinou. Toto pozorování odpovídá i doporučením uváděných ve studii 

HEALTH & SAFETY LABORATORY [27]. 

Obě naměřené hladiny překročily hygienický limit, který je pro ekvivalentní 

hladinu akustického tlaku LAeq,t = 85 dB [14]. Při práci s halovým i mobilním VEKP je 

tedy třeba používat chrániče sluchu. Protokoly z měření hlukového spektra jsou 

uvedeny v Příloze č. 1 a č. 2. 

Další část práce se věnovala ověření hypotézy vyslovené v bakalářské práci, 

která upozorňovala na fakt, že separace čerpadla od zařízení VEKP a jeho umístěním do 

samostatné místnosti sníží hladinu akustického tlaku. Tato hypotéza byla potvrzena, 

ekvivalentní hladina akustického tlaku byla separací čerpadla snížena o LAeq,t = 6,4 dB. 

Hygienický limit byl ovšem překročen také, je tedy nutné při práci s VEKP používat 

chrániče sluchu i v případě pracoviště s odděleným čerpadlem. 



 49 

9 Seznam symbol ů a zkratek 

VEKP vysoko energetický kapalinový paprsek 

f frekvence [Hz] 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

SPL hladina akustického tlaku 

λ vlnová délka [m] 

RMS Střední kvadratická hodnota 

A váhový filtr A 

B váhový filtr B 

C váhový filtr C 

D váhový filtr D 

MESH jednotka jemnosti (abrazivo) 

v rychlost [m·s-1] 

ø průměr [m] 

L vzdálenost [m] 

T0 délka pracovní směny [min] 

Ti časový interval [min] 

T součet Ti [min] 

LAeq,t ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB] 

Fint interní váhový filtr 

Fext externí váhový filtr 

Z1 zesilovač č. 1 

Z2 zesilovač č. 2 

M mikrofon 

ČSN označení českých technických norem 
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Příloha 1 - Protokol č. 1 

Protokol o zkoušce 

 

 

 

Věc: Měření hluku v pracovním prostředí 

Firma:  NET spol. s r.o., Nádražní 309, 788 32, Staré Město nad Sněžníkem 

Místa měření:  

Kamenolom Javorka, Lázně Bělohrad – práce s mobilním vysokotlakým vodním 

paprskem 

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích v Podkrkonoší – práce 

s mobilním vysokotlakým vodním paprskem 

Účel měření: Porovnání hlukových hladin na různých místech pracoviště 

Měření provedl: Bc. Jakub Hejzlar 

Spolupracovníci: Bc. Tomáš Heřman, Bc. Roman Gryc 

Doprovázel: Ing. Irena M. Hlaváčová, Ph.D., Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D., Prof. 

RNDr. Vilém Mádr, CSc. 



 

Základní údaje 

Použitá metoda: Měření hluku v pracovním prostředí 

 

Identifikace metody: ČSN ISO 9612 Směrnice pro měření a posuzování expozice 

hluku v pracovním prostředí 

Přesnost měření: ± 2dB 

Nejistota měření: Stacionární měření – nejistota 2 dB 

 

Měřené prostory a popis pracoviště: 

Práce s vysokoenergetickým kapalinovým paprskem (dále VEKP) je prováděna 

především ve venkovních prostorách a slouží k řezání, čištění, potrubí a výměníků, 

odstranění zvětralých vrstev, hořlavých materiálů a nátěrů, k dělení železobetonu a 

kovů. Dále k čištění železobetonových konstrukcí, mostů, vodojemů, nádrží apod. 

V tomto případě se jedná o mobilní zařízení, které je dle zakázek přemisťováno na 

různá místa pracovních činností. 

Popis technologického zařízení: 

Vysokotlaké čerpadlo URACA KD 724 poháněno naftovým (dieselovým) motorem 

SCANIA 160 kW s pracovním tlakem 2000 barů a průtokem 39,5 l/minutu. Na toto 

čerpadlo je připojena vysokotlaká hadice s vyměnitelnými tryskami. Zařízení je 

umístěno v upraveném přepravním automobilu. Přepravní sekce je dřevěnou příčkou 

s dveřmi rozdělena na dvě části. V jedné části se nachází strojní zařízení, v druhé části 

odpočinkový prostor. 

Časové údaje: 

Jedná se o jednosměnný provoz s délkou směny 8 hodin + 30 minut přestávka.  

Počet pracovníků a pracovní činnosti: 

Dva pracovníci obsluhy zařízení mobilního VEKP. Jeden pracovník pracuje s mobilním 

VEKP, druhý pracovník dohlíží na strojní zařízení v přepravním automobilu. Pracovníci 

se většinou po dvou hodinách práce střídají, při náročných pracích se interval střídání 

zkracuje. Při práci s mobilním zařízením VEKP jeden pracovník pracuje s tryskou a 



 

druhý pouští kapalinu u čerpadla a dohlíží na strojní zařízení v automobilu (kontrola 

oleje, teplota motoru atd.)  

Situace v době měření: 

Pro potřeby měření bylo prováděno řezání do pískovcového kamene. Obsluha držela 

trysku, řezání bylo také realizováno posunem trysky po kolejnici. 

Charakter zvuku:  

Proměnný s výraznými tónovými složkami, vysokofrekvenční. 

Způsob měření: 

Stacionární na pracovních místech, hlukoměr umístěn ve výši dle normy (ČSN 9612) 

Měřící místa – Kamenolom Javorka: 

1. měření hluku pozadí na pracovišti 

2. měření hluku motoru v automobilu, který poháněl čerpadlo 

3. měření hluku trysky mobilního VEKP 

4. měření hluku při řezání mobilním VEKP 

5. měření hluku při řezání mobilním VEKP po kolejnici 

 

Měřící místa – Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích 

v Podkrkonoší: 

6. měření hluku při řezání vzorku kamene Pískovec podhorní újezd 

7. měření hluku při řezání vzorku kamene Pískovec Bílina 

 

Měřicí přístroj:  

Zvukový analyzátor Brüel & Kjær 2250 Light 

Měřicí přístroj byl před každým měřením kalibrován akustickým kalibračním přístrojem 

Acoustical Calibrator Type 4231 s parametry 94 dB SPL - 1000 Hz, třídou přesnosti 

Fulfils IEC 942 1988 Class 1, výrobní číslo Seriál No. 2326738 



 

Veličiny, jednotky, symboly: 

LAeq,T – ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání T 

LAmax – maximální hladina akustického tlaku A 

LAmin – minimální hodnota akustického tlaku A 

dB - decibel 

 

 

Výsledné hodnoty: 

Tabulka 1: Zjištěné hladiny hluku na měřících místech 1-7 (stacionární měření) 

měřící 
místa 

délka měření 
[min] 

LAmin 
[db] 

LAmax 
[db] 

LAeq 
[db] 

1 3 37,6 78,1 66,2 

2 3 96,5 106,7 98,1 

3 2 102,6 110,7 106,3 

4 3 97,1 107,5 102,4 

5 2 59,1 106,2 91,5 

6 3 73,8 96,5 85,7 

7 3 73,9 92,0 85,5 

 



 

Průběh hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 16 Hz až 20 kHz na 

měřícím místě 1. 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

hladina LAeq  -1,7 3,2 6,6 13,8 13,9 16,3 18,7 24,0 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

hladina LAeq 33,5 35,1 35,8 41,7 42,0 45,2 48,0 53,0 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,3 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,2 kHz 

hladina LAeq 52,8 56,3 53,9 54,5 57,6 55,5 55,4 55,8 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 13 kHz 16 kHz 20 kHz 

hladina LAeq 55,2 54,3 53,7 50,4 45,4 43,0 38,4 37,4 
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Průběh hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 16 Hz až 20 kHz na 

měřícím místě 2. 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

hladina LAeq 10  20,6 20,6 43,2 41,1 53,2 77,4 64,9 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

hladina LAeq 66,7 76,3 79,7 73,5 76,9 78,0 78,4 82,1 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,3 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,2 kHz 

hladina LAeq 82,9 85,8 89,0 87,4 89,9 88,3 87,9 87,3 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 13 kHz 16 kHz 20 kHz 

hladina LAeq 86,3 84,4 84,0 81,0 78,8 75,6 71,8 66,8 
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Průběh hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 16 Hz až 20 kHz na 

měřícím místě 3. 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

hladina LAeq  -1,4 -2,1 10,2 19,3 25,3 49,2 36,8 39,6 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

hladina LAeq 50,6 45,7 53,2 56,7 58,2 57,7 62,9 70,5 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,3 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,2 kHz 

hladina LAeq 73,0 74,6 76,8 80,9 81,9 85,8 87,8 91,0 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 13 kHz 16 kHz 20 kHz 

hladina LAeq 94,0 96,6 97,2 99,5 99,8 97,3 94,4 91,2 
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Průběh hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 16 Hz až 20 kHz na 

měřícím místě 4. 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

hladina LAeq -1,7  2,1 8,6 19,7 27,8 47,6 50,1 52,8 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

hladina LAeq 54,8 59,4 66,2 64,9 60,8 62,4 69,8 72,2 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,3 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,2 kHz 

hladina LAeq 73,8 75,7 80,3 80,4 83,3 86,5 87,4 90,5 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 13 kHz 16 kHz 20 kHz 

hladina LAeq 92,8 93,5 94,2 94,5 93,8 92,2 89,4 85,7 
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Průběh hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 16 Hz až 20 kHz na 

měřícím místě 5. 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

hladina LAeq  -3,2 8,1 8,5 20,1 29,1 31,6 55,0 44,3 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

hladina LAeq 41,2 43,6 48,6 48,9 49,4 54,4 58,5 62,0 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,3 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,2 kHz 

hladina LAeq 62,9 63,4 64,5 70,8 72,9 77,6 76,1 81,4 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 13 kHz 16 kHz 20 kHz 

hladina LAeq 82,4 83,5 83,2 82,8 82,1 80,7 77,1 72,9 
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Průběh hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 16 Hz až 20 kHz na 

měřícím místě 6. 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

hladina LAeq  10,9 17,1 21,6 28,0 34,1 47,5 67,0 52,4 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

hladina LAeq 55,0 62,8 62,6 59,8 64,6 69,3 69,0 71,2 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,3 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,2 kHz 

hladina LAeq 70,8 72,8 74,4 73,8 75,7 74,2 75,0 75,4 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 13 kHz 16 kHz 20 kHz 

hladina LAeq 75,4 74,5 73,7 71,8 69,4 65,8 60,4 53,3 
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Průběh hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 16 Hz až 20 kHz na 

měřícím místě 7. 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

hladina LAeq  14,9 19,6 24,0 29,1 33,4 45,0 64,5 51,9 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

hladina LAeq 54,3 59,4 60,6 59,7 62,2 66,6 67,7 69,6 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,3 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,2 kHz 

hladina LAeq 70,9 73,3 75,5 74,8 77,0 75,3 76,5 75,9 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 13 kHz 16 kHz 20 kHz 

hladina LAeq 74,3 71,5 69,9 66,7 64,2 60,3 54,9 47,8 
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Při hodnocení hlukové zátěže je nutno přihlédnout ke skutečným dobám expozice, a to 

tak, že doba expozice se mění druhem práce. 

Výsledná měření uvedená v tomto protokolu se vztahují pouze na situace popsané tímto 

protokolem. 



 

 

 

VŠB – TU Ostrava 

 

 

 

 

 

Příloha 2 -  Protokol č. 2 

Protokol o zkoušce 

 

 

 

Věc: Měření hluku v pracovním prostředí 

Firma:  Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768/9, 708 00 Ostrava-Poruba 

Místa měření: Místnost s obráběcím zařízením VEKP 

Účel měření: Porovnání hlukových hladin na různých místech pracoviště 

Měření provedl: Bc. Jakub Hejzlar 

Spolupracovníci: Bc. Tomáš Heřman 

Doprovázel: Ing. Irena M. Hlaváčová, Ph.D. 



 

Základní údaje 

Použitá metoda: Měření hluku v pracovním prostředí 

 

Identifikace metody: ČSN ISO 9612 Směrnice pro měření a posuzování expozice 

hluku v pracovním prostředí 

Přesnost měření: ± 2dB 

Nejistota měření: Stacionární měření – nejistota 2 dB 

Měřené prostory a popis pracoviště: 

Práce s vysokoenergetickým kapalinovým paprskem (dále VEKP) je prováděna 

v místnosti Ústavu Geoniky AV ČR. Čerpadlo je od zařízení VEKP odděleno v jiné 

místnosti. V prostoru s VEKP se dále nachází zařízení na přimíchávání abraziva 

a ovládací pult VEKP. 

Popis technologického zařízení: 

Vysokotlaké čerpadlo MEZ FRENŠTÁT KF 225 S04, poháněno elektromotorem o 

výkonu 37kW s pracovním tlakem 4000 barů a průtokem 3,8 l/minutu. Zařízení je 

umístěno v místnosti vedle prostoru s halovým VEKP. Prostor je oddělen stěnou a 

dveřmi.  

Časové údaje: 

Jedná se o jednosměnný provoz s délkou směny 4h + 30 min pauza.  

Počet pracovníků a pracovní činnosti: 

Dva pracovníci obsluhy zařízení halového VEKP. Jeden pracovník pracuje u pultu 

halového VEKP, druhý pracovník dohlíží na strojní zařízení v místnosti. Pracovníci se 

většinou po dvou hodinách práce střídají.  

Situace v době měření: 

Pro potřeby měření bylo prováděno řezání do oceli. 

Charakter zvuku:  

Proměnný s výraznými tónovými složkami, vysokofrekvenční. 

 



 

Způsob měření: 

Stacionární na pracovních místech, hlukoměr umístěn ve výši dle normy (ČSN 9612) 

Měřící místa – Ústav Geoniky AV ČR: 

1. hlukoměr umístěn u čerpadla halového VEKP 

2. hlukoměr umístěn v místě obsluhy – otevřené dveře od místnosti s čerpadlem 

3. hlukoměr umístěn v místě obsluhy – uzavřené dveře od místnosti s čerpadlem 

4. hlukoměr umístěn v chodbě chůze obsluhy, prostor VEKP separován vraty 

 

Měřicí přístroj:  

Zvukový analyzátor Brüel & Kjær 2250 Light. 

 

Měřicí přístroj byl před každým měřením kalibrován akustickým kalibračním přístrojem 

Acoustical Calibrator Type 4231 s parametry 94 dB SPL - 1000 Hz, třídou přesnosti 

Fulfils IEC 942 1988 Class 1, výrobní číslo Seriál No. 2326738 



 

Veličiny, jednotky, symboly: 

LAeq,T – ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání T 

LAmax – maximální hladina akustického tlaku A 

LAmin – minimální hodnota akustického tlaku A 

dB - decibel 

 

 

Výsledné hodnoty: 

Tabulka 1: Zjištěné hladiny hluku na měřících místech 1-4 (stacionární měření) 

měřící 
místa 

délka 
měření 
[min] 

LAmin 
[dB] 

LAmax 
[dB] 

LAeq 
[dB] 

1 3 88,7 93,8 91,1 

2 3 82,9 94,3 88,5 

3 3 64,3 100,1 90,5 

4 3 63,2 77,3 68,9 

 



 

Průběh hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 16 Hz až 20 kHz na 

měřícím místě 1. 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

hladina LAeq  21,5 26,1 24,8 33,2 33,5 37,9 55,4 47,6 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

hladina LAeq 51,9 59,7 64,0 66,9 79,8 79,6 73,2 75,9 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,3 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,2 kHz 

hladina LAeq 77,0 81,3 81,4 82,5 80,2 78,6 79,9 79,0 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 13 kHz 16 kHz 20 kHz 

hladina LAeq 76,1 78,3 76,0 72,9 69,9 66,6 62,2 57,5 
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Průběh hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 16 Hz až 20 kHz na 

měřícím místě 2. 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

hladina LAeq 8,8  9,6 7,1 28,2 28,3 31,1 35,5 36,3 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

hladina LAeq 40,8 48,2 54,9 59,0 67,7 66,9 65,7 67,8 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,3 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,2 kHz 

hladina LAeq 70,0 69,8 71,3 73,5 75,1 77,5 78,4 80,1 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 13 kHz 16 kHz 20 kHz 

hladina LAeq 79,4 78,3 77,8 77,7 77,0 75,0 71,3 67,2 
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Průběh hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 16 Hz až 20 kHz na 

měřícím místě 3. 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

hladina LAeq  0,6 5,2 6,8 28,5 27,3 30,6 34,9 37,3 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

hladina LAeq 38,2 43,3 52,3 54,5 59,6 59,4 63,0 66,1 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,25 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,15 kHz 

hladina LAeq 67,7 67,5 69,9 72,5 74,9 78,2 81,2 82,9 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 12,5 kHz 16 kHz 20 kHz 

hladina LAeq 81,9 81,1 80,7 80,0 78,6 76,6 72,1 67,6 
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Průběh hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 16 Hz až 20 kHz na 

měřícím místě 4. 

frekvence 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 

hladina LAeq 4,5  4,5 7,5 21,3 33,7 30,8 27,4 33,7 

frekvence 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 

hladina LAeq 42,2 42,8 43,9 44,6 50,4 50,6 51,4 51,4 

frekvence 630 Hz 800 Hz 1 kHz 1,25 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,15 kHz 

hladina LAeq 53,4 53,1 55,8 57,8 58,0 58,8 61,0 59,1 

frekvence 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz 10 kHz 12,5 kHz 16 kHz 20 kHz 

hladina LAeq 57,8 58,0 56,3 54,3 52,3 49,9 46,5 40,4 
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Při hodnocení hlukové zátěže je nutno přihlédnout ke skutečným dobám expozice, a to 

tak, že doba expozice se mění druhem práce. 

Výsledná měření uvedená v tomto protokolu se vztahují pouze na situace popsané tímto 

protokolem. 



 

Příloha 3  

Situace v laboratoři Ústavu Geoniky AV ČR 
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