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1 Úvod 

Sirény představují nedílnou součást zvláštních výstražných systémů nejen pro vozidla 

Policie ČR, ale i ostatních složek Integrovaného záchranného systému. Tato zvláštní zvuková 

výstražná zařízení jsou umístěna na vozidlech s právem přednostní jízdy a slouží k varování 

ostatních účastníků provozu a obyvatel při hrozícím nebezpečím. Zkušenosti ze silničního 

provozu jasně ukazují, že vozidla s právem přednostní jízdy musí být, pokud možno co 

nejlépe, vybaveny výstražnou signalizací tak, aby byla s dostatečným předstihem rozpoznána 

v silničním provozu. Vozidla musí být tedy vybavena dostatečným množstvím výkonných 

zařízení vyzařujících světelné impulsy výstražného světla a zařízením generující zvukovou 

výstrahu s proměnnou výškou tónu.  

Řešení problematiky používaných zvláštních zvukových výstražných zařízení si zaslouží 

pozornost. Důvodem je, že při použití sirény má být vozidlo v provozu rozpoznatelné 

s dostatečným předstihem, a tím dojde ke snížení rizika dopravní nehody a snížení 

dojezdového času. Při používání sirén existují různé druhy signálů a je důležité, aby ostatní 

účastnící silničního provozu věděli, jak se zachovat. 

V diplomové práci odhaluju fyzikální zákonitosti šíření zvuku. Dále se zabývám podstatou 

činností sluchového orgánu a působení hluku na člověka. V práci je rozebrána základní 

legislativa a normy vztahující se k problematice zvláštních zvukových výstražných zařízení. 

Popisuji základní používané výstražné tóny, spolu s jejich charakteristikou. Nedílnou součástí 

práce je měření a hodnocení akustických parametrů zvláštních zvukových výstražných 

zařízení.  

Závěrečným krokem je zhodnocení a doporučení postupu (pravidel) při používání 

zvláštních zvukových výstražných zařízení. 

Cílem práce je zpracování komplexního shrnutí současných poznatků a požadavků na 

hodnocení a měření zvláštních zvukových výstražných zařízení. Vytvoření přehledu 

používaných výstražných tónů a vyhodnocení jejich parametrů v reálných podmínkách 

silničního provozu.  
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2 Fyzikální zákonitosti zvuku 

Zvuk vzniká mechanickým kmitáním částic v pružném prostředí, ve frekvenčním rozsahu, 

vnímaným lidským uchem. Pružným prostředím označujeme prostředí, ve kterém se kmitání 

jedné částice přenáší vzájemnou vazbou na další částici. Zdroj zvuku (např. reproduktor) 

svým působením rozkmitává částice pružného prostředí. Ty následně pomocí vazebných sil 

mezi částicemi přenášejí kmitání na další částici, a tím dochází k šíření kmitů (vlnění). Existují 

dva typy mechanického vlnění, příčné a podélné. Příčné vlnění jsou kmity kolmé ke směru 

šíření vlny, zatímco v podélném vlnění jsou se směrem šíření rovnoběžné. Zvuk se vždy může 

šířit jako podélné vlnění, v pevných látkách pak navíc i jako příčné vlnění. [12] Na obrázku 

č. 1 je znázorněno šíření akustického kmitání (vlnění). [12] Částice, které se nacházejí ve 

stejném okamžiku a se stejnou fází kmitu, tvoří tzv. vlnoplochy. Kolmice na směr šíření 

vlnoplochy nazýváme zvukovým paprskem. [12] 

 

 
Obrázek č. 1 Šíření vlnění ve volném prostoru [12] 

  

2.1 Šíření zvuku 

Ve volném prostoru se zvuk šíří ve vlnoplochách kulového tvaru. Při sledování 

vlnoplochy z velké vzdálenosti od zdroje zvuku, můžeme brát tvar čelní plochy v jejím malém 

výseku za rovinnou [12]. Za rovinný zdroj můžeme považovat např. rozměrnou desku nebo 

souvislou řadu jedoucích aut. [14]. 
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Pokud v dráze vlnoplochy umístíme překážku, dochází při dopadu zvukové vlny na 

překážku k mnoha jevům, např. Vlny se začnou v prostru odrážet, ohýbat, lámat, šířit 

samotnou překážkou atd. Ve většině případů nastává kombinace, že se část zvuk o překážku 

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

zjednodušení v následujícím textu budeme brát, že překážka dokonale odráží zvuk. 

Aby došlo k odrazu vlny, musí být rozměr překážky zvuku větší, než je vlnová délka 

dopadajícího zvuku, tedy 1 ≤ λ. Při odrazu zvukové vlny platí pravidlo o shodné velikosti úhlu 

dopadu a odrazu. Před překážkou dochází ke zvýšení akustického tlaku, za překážkou vzniká 

akustický stín. Grafické znázornění překážky ve zvukovém poli je na obrázku č. 2. Překážku 

může tvořit konstrukce budov, ale i daleko menší objekty, např. automobily umístěné podél 

silnice. [15] 

 

 
Obrázek č. 2 Překážka ve zvukovém poli [15] 

 
 

Při dopadu vlny kolmě na překážku, dochází k jejímu odrazu s opačnou fází. Odražená 

vlna se šíří z bodu dopadu proti původní vlně a dochází k jejich skládání. Při časové prodlevě 

větší, než asi 0,1 s, mezi původní a odraženou zvukovou vlnou, slyšíme odraženou vlnu 

samostatně. Tento jev nazýváme ozvěna. [15] 

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

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

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

a tím zvýšení akustické intenzity i akustického tlaku. [12, 13] Těchto jevů se využívá při 

konstrukci nástavců reproduktorů, které mají zvlněné stěny, za účelem zesílení akustické 

intenzity i akustického tlaku.  
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2.2 Dopplerův jev 

Významným jevem, který nelze při hodnocení akustických parametrů přehlédnout, je 

tzv. Dopplerův jev. Dopplerův jev popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného 

zvuku proti vysílanému zvuku. Tato změna je způsobená pohybem zdroje zvuku, detektorem 

zvuku nebo obou. Příkladem Dopplerova jevu je změna výšky sirénového tónu policejní 

sirény, projíždějící okolo pozorovatele. Rovnice obecného Dopplerova jevu je dána vztahem 

[11]: 

 

�´ � �
����

����
       (1) 

 
Kde: 
f´- frekvence zvuku zachycená detektorem 
f – frekvence zvuku vysílaná zdrojem  
v - rychlost zvuku ve vzduchu, v = 343 m·s-1 [12] 
vD – rychlost pohybu detektoru 
vZ – rychlost pohybu zdroje 

 

Pro přehlednost při dosazování do vzorce se používá terminologie: zdroj zvuku - Z a 

detektor zvuku - D. Jak již bylo naznačeno, změna frekvence nastává při pohybu zdroje zvuku 

a detektoru. Z obecné rovnice (1) lze odvodit všechny možné situace, které mohou nastat při 

pohybech zdroje zvuku a detektoru. Vysvětlení Dopplerova jevu si popíšeme na následujících 

dvou situacích. 

 

Detektor v pohybu, zdroj v klidu 

Při pohybu detektoru ke zdroji zvuku frekvence zaznamenaná detektorem D je dána tím, 

jaký je směr pohybu detektoru D. Obrázek č. 3 zobrazuje stacionární zdroj zvuku, který vysílá 

vlnoplochy a pohyb detektoru ke zdroji zvuku. 
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Obrázek č. 3 Stacionární zdroj v klidu, detektor v pohybu [11] 
 

 

Úpravou obecné rovnice Dopplerova jevu pro detektor v pohybu, zdroj v klidu, je dána 

vztahem [11]: 

�´ � �
����

�
       (2) 

 

Kde: 
f´- frekvence zvuku zachycená detektorem 
f – frekvence zvuku vysílaná zdrojem  
v - rychlost zvuku ve vzduchu, v = 343 m·s-1 [12] 
vD – rychlost pohybu detektoru 

 

Na pohybující detektor, ve směru ke zdroji zvuku, přichází větší počet vln za jednotku 

času. Proto při pohybu detektoru ke zdroji zvuku (znaménko plus, +vD), bude zachycená 

frekvence vyšší. Při pohybu detektoru od zdroje zvuku (znaménko mínus, -vD), bude 

zachycená frekvence nižší.  

Názorným příkladem může být zaparkované policejní vozidlo se sirénou, která vydává 

zvuk jen o frekvenci 1000 Hz. Pokud se okolní vozidlo bude pohybovat rychlostí 130 km/h 

k siréně, řidič ve vozidle uslyší frekvenci 1105 Hz (nárůst o 105 Hz). Když se od policejního 

vozidla bude vzdalovat, uslyší frekvenci 895 Hz (pokles o 105 Hz).     
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Zdroj v pohybu, detektor v klidu  

Pohyb detektoru směrem ke statickému detektoru D, způsobí zhuštění vlnoploch, a tím 

prochází detektorem více vln za jednotku času a zaznamenaná frekvence bude vyšší. Obrázek 

č. 4 zobrazuje danou situaci při pohybu zdroje zvuku Z ke statickému detektoru D.  

 

 

Obrázek č. 4 Pohyb zdroje zvuku ke statickému detektoru [11] 
 
 

Úpravou obecné rovnice Dopplerova jevu pro detektor v pohybu, zdroj v klidu, je dána 

vztahem [11]: 

�´ � �
�

����
       (3) 

 

Kde: 
f´- frekvence zvuku zachycená detektorem 
f – frekvence zvuku vysílaná zdrojem  
v - rychlost zvuku ve vzduchu, v = 343 m·s-1 [12] 
vZ – rychlost pohybu zdroje 

 

Při pohybu zdroje zvuku Z k detektoru D prochází detektorem více vln za jednotku času a 

zaznamenaná frekvence bude vyšší. To znamená, že ve jmenovateli bude znaménko mínus -

vZ. Při pohybu zdroje zvuku Z od detektoru D dáváme znaménko plus +vZ. Detektorem bude 

procházet méně vln za jednotku času a zaznamenaná frekvence bude nižší. 

 

S Dopplerovým jevem se setkáváme v každodenním životě. Nejvýraznější je tento jev 

u rychle projíždějících aut, kdy pouhým sluchem dokážeme rozeznat rozdíl frekvence u 
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přibližujícího se a vzdalujícího se auta. Je patrné, že význam má i při hodnocení akustických 

parametrů zvláštních výstražných zvukových znamení.  Nejnepříznivější situace, která docílí 

největší změny frekvence sirény 1000 Hz, je vzájemný pohyb zdroje zvuku Z a detektoru D a 

to k sobě a od sebe. Při vzájemném pohybu k sobě, rychlostí 130km/h, bude zaznamenaná 

frekvence f´ = 1234 Hz (nárůst o 234 Hz). Při opačném pohybu je zaznamenaná frekvence 

f ´= 810 Hz (pokles o 190 Hz). Projev změny frekvence působící na běžného jedince bude 

rozebrán v další kapitole.  

 
  



10 

 

3 Fyziologická akustika 

Sluchový orgán je zodpovědný za vnímání zvuku a udržování rovnováhy těla. Sluchový 

orgán v sobě ukrývá mnoho složitých procesů zaznamenání nejen charakteristiky zvuku - 

přenos, hlasitost, intenzita, ale i směr, ze kterého pochází. Sluchový orgán je složen z 

vnějšího ucha, střední ucha a vnitřního ucha. Na Obrázku č. 5 je schéma sluchového orgánu. 

 

 

Obrázek č. 5 Schéma sluchového orgánu [14] 
 

Vnější ucho se skládá z boltce, zvukovodu a bubínku. Boltec je nutný pro směrové 

slyšení, umožňuje rozlišit zvuk přicházející ze směru před a za hlavou, popř. zdola či shora. 

Boltec postupně přechází na zevní zvukovod. Zevní zvukovod má za úkol přenést akustické 

vlny k bubínku, který tvoří vzduchotěsné rozhraní mezi vnějším a středním uchem. [16, 17] 

Ve středním uchu jsou umístěny nejmenší kosti našeho těla kladívko, kovadlinka a 

třmínek v oválném okénku. [18] Akustické vlny procházející zevním zvukovodem, 

rozkmitávají bubínek. Tyto kmity rozkmitávají kladívko a následně přecházejí na kovadlinku a 

bezprostředně na třmínek v oválném okénku. Třmínek svými vibracemi přenáší zvuk ze 

vzdušného prostředí středního ucha do kapalného prostředí ucha vnitřního. 

Vnitřní ucho začíná oválným okénkem. Kmity, způsobené základnou třmínku v oválném 

okénku, se šíří v kapalině v hlemýždi ve stále se zmenšujících kruzích. O závěrečnou přeměnu 
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tlaku tekutiny na bioelektrické nervové signály se stará tzv. Cortiho orgán, který obsahuje 

zvukocitlivé řasinky. [15 - 18] Jakákoliv změna tlaku v hlemýžďové dutině rozkmitá 

zvukocitlivé řasinky. Pohyb řasinek vyvolá tvorbu bioelektrických nervových signálů, 

směřujících do hlemýžďového nervu a poté do mozku. [17]  

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

Rovnovážné ústrojí získává informace o pohybu těla a přenáší tyto informace do mozku za 

účelem zachování dynamické a statické rovnováhy. [17] 

 

3.1 Vlastní ochrana sluchového orgánu 

Ve sluchovém orgánu jsou umístěny dva svaly, které slouží k ochraně sluchu před 

přetížením či dokonce jeho poškozením. Jedná se o sval napínače bubínku a sval omezující 

pohyb základny třmínku. [17] Sval napínače bubínku umožňuje měnit (tuhost) napnutí 

bubínkové blány, tím se zabraňuje rozkmitávání kladívka. Sval omezující pohyb základny 

třmínku zabraňuje šíření vibrací do oválného okénka, tedy přenos do kapalného prostředí 

ucha vnitřního.  

Oba tyto svaly svou funkcí zpevňují kostní řetězec a omezují přenos energie přes střední 

ucho. Ke kontrakci svalů dochází při překročení hladiny 80 dB, s účinností už přibližně za 

15 ms při velmi intenzivním zvukovém signálu. Maximální možnou ochranu sluchu svaly 

poskytují už přibližně od 100 do 500 ms. Tato ochrana je funkční pro zvuky o frekvencích pod 

2 kHz. Pro zvuky nad 2 kHz je ochrana nedostatečná, jsou to zvuky vytvořené např. explozí, 

výstřelem. [17] 

  

3.2  Sluchové pole 

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

pole je vymezeno dvěma údaji: intenzita a frekvence [20]. 

Nejslabší intenzitu zvuku, kterou ještě zaznamená sluchový orgán, je akustický tlak o 

hodnotě 2·10-5 Pa. [12] Tuto hodnotu akustického tlaku nazýváme prahem sluchu a odpovídá 

decibelové stupnici 0 dB. Lidské ucho je, u zdravých jedinců, schopno vnímat bez potíží zvuky 

v síle 1 - 100 dB. Za touto hranicí působí již zvuk bolest a hrozí protržení bubínku. Za hranici 

porozumění řeči se pokládá síla 25 dB. Práh bolesti nastává kolem 125 dB. [12] Je třeba 
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zdůraznit, že každý jedinec má individuální práh sluchu. Horní hranici sluchu označujeme 

jako práh bolesti.  

Sluchové pole člověka je omezeno i co do frekvence zvuku. Vyšší frekvence jsou i při 

menší síle lépe slyšitelné. Frekvence zvuku pod 20 Hz nevnímáme a označujeme ji jako 

infrazvuk. Frekvence nad 20 kHz jsou neslyšitelné a označujeme je jako ultrazvuk. [14] Na 

obrázku č. 6 je zobrazen běžný rozsah lidského sluchu. 

 

 

Obrázek č. 6 Sluchové pole [14] 
 

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

mění hlavně poruchami sluchu. Největší citlivost lidského ucha je mezi 250 – 5000 Hz. 

Frekvence sirenových tónu je v rozpětí od 540 Hz – 1500 Hz. Frekvenční rozsah sirénových 

tónu je v nejvyšší citlivosti sluchového pole. V úvahu můžeme vzít změnu frekvence při 

pohybu zdroje zvuku nebo detektoru (Dopplerův jev). Nejnepříznivější situace, která docílí 

největší změny frekvence sirény 1000 Hz, je vzájemný pohyb zdroje zvuku Z a detektoru D a 

to k sobě a od sebe. Při vzájemném pohybu k sobě, rychlostí 130km/h, bude zaznamenaná 

frekvence f´ = 1234 Hz (nárůst o 234 Hz). Při opačném pohybu je zaznamenaná frekvence 

f ´= 810 Hz (pokles o 190 Hz). I přes nejméně příznivou situaci je sirénový tón v největší 

citlivosti lidského ucha. 
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3.3 Působení hluku na člověka 

Působení hluku na člověka lze hodnotit velmi obtížně. Důvodem je, že účinek hluku 

působí na každého jedince různě. [21] Pokud budeme chtít zjistit účinky hluku na člověka, 

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

hluku. I přesto je těžko zjistitelný přesný účinek hluku na člověka. Hlavní nepříznivý účinek 

má hluk na sluchový orgán, kdy dochází k odumírání zvukocitlivých řasinek v Cortiho orgánu. 

[19] Následně dochází i poškození mechanického přenosu kmitání ve středním uchu. Hluk 

nepůsobí nepříznivě jen na sluchový orgán, ale i na kvalitu spánku, kompenzační kapacitu 

vůči stresu a srdečně-cevní systém. [22] 

Nepříznivé účinky se projevují na sluchu jen při intenzitě nad 80 dB. [22] Při 

dlouhodobém vystavování intenzitě 85 -90 dB dochází k poškození sluchu. [21] 

Dlouhodobému vystavování intenzitě nad 110 dB dochází k těžkému poškození sluchového 

orgánu, až k hluchotě. [22] Pro sluchový orgán jsou více nebezpečné vyšší tóny, než nižší. 

Důvodem je nedostatečná vlastní ochrana sluchového orgánu. Vysvětlení bylo provedeno 

v předcházející kapitole.  

Při provozu sirény je jedinec vystaven frekvencím okolo 1000 Hz a ekvivalentní hladině 

akustického tlaku přes 105 dB. Je tedy velký předpoklad k poškození sluchu při nadměrné 

expozici. Při hodnocení rizika hluku na zaměstnance Policie ČR je nutné přihlédnout 

k důvodům použití zvláštního zvukového výstražného zařízení, které je nutno sledovat 

v zájmu odvrácení hrozícího nebezpečí. Odvrácení hrozícího nebezpečí můžeme klást nad 

zájem ochrany sluchu. Je třeba si uvědomit, že následky, při neúspěšném odvrácení hrozícího 

nebezpečí, mohou být tragické.  

Možným způsobem ochrany sluchu před poškozením je dodržování maximální hladiny 

akustického tlaku pod prahem bolesti, tedy pod 125 dB. [12] Nelze ale zcela vyloučit vážné 

poškození sluchu u citlivých jedinců, jako jsou děti nebo osoby současně exponované dalšími 

škodlivinami, např. vibracemi či chemikáliemi. [20] Spolu s tímto způsobem ochrany je nutné 

stanovit maximální dobu expozice, aby byly dodrženy hygienické limity hluku pro 

zaměstnance Policie ČR. Pokud by při práci bylo zařízení denně používáno, lze předpokládat 

zhoršení sluchu. Proto je třeba stanovit doporučenou dobu výskytu při zapnutém provozu 

zvláštního výstražného zvukového zařízení. 
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4 Legislativa k problematice zvukových výstražných 

znamení 

Stěžejními právními předpisy, ve kterých jsou uvedeny základní druhy varovných 

znamení, podmínky jejích použití a stanovení vozidel, kterým je umožněno použití 

jednotlivých varovných znamení při provozu na pozemních komunikacích, jsou následující: 

 

� zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [24]  

� zákon č. 59/2001 Sb., O podmínkách provozu na podzemních komunikacích a o 

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

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů [25]  

 

Tyto právní předpisy, spolu s příslušnými prováděcími předpisy, stanovují předpisovou 

základnu pro používání varovných znamení a stanovují technické požadavky na konstrukční 

části varovných zařízení. 

Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu a o změnách některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (zákona č. 480/2008 Sb.), upravuje práva a povinnosti účastníků 

provozu na pozemních komunikacích, vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní správy 

a Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích.  

Zákon č. 361/2000 Sb., umožňuje použití varovných znamení, které slouží k odvrácení 

hrozícího nebezpečí, informování ostatních řidičů o hrozícím nebezpečí a umožnění 

bezpečného a plynulého průjezdu vozidlům s právem přednostní jízdě. Základní varovná 

znamení jsou: 

 

a) zvukové výstražné znamení dle § 31,  

b) zvláštní výstražné světlo modré barvy, případně doplněné o zvláštní zvukové 

výstražné znamení dle § 41, 

c) zvláštní výstražné světlo oranžové barvy dle § 42. 



15 

 

 

4.1 Zvukové výstražné znamení 

Zvukové výstražné znamení, dle § 31 zákona č. 361/2000 Sb., slouží k odvrácení 

hrozícího nebezpečí. Řidič vozidla má možnost místo zvukového výstražného znamení dát 

světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo 

přepínáním potkávacích a dálkových světel. Pokud je nutné upozornit ostatní účastníky 

provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je 

nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo, dává řidič světelné výstražné znamení 

zapnutím výstražného světelného zařízení. Výstražné znamení se užívá jen po dobu hrozícího 

nebezpečí. Z § 31 plyne, že zákon rozeznává tři základní druhy výstražných znamení, a to 

[24]: 

 

� troubení, 

� probliknutí dálkovými světly, 

� zapnutí všech čtyř směrových světel. 

 

Jak ustanovení zákona uvádí, troubení a probliknutí dálkovými světly se používá 

v případě odvracení hrozícího nebezpečí, a/nebo v případě předjíždění. Zapnutí všech 

směrových světel pak tam, kdy chce řidič upozornit na náhlé snížení rychlosti nebo zastavení 

vozidla. 

 

4.2 Zvláštní výstražné světlo modré barvy a zvláštní zvukové výstražné 

znamení 

Vozidla s právem přednostní jízdy jsou vozidla vybavena zvláštním výstražným světlem 

modré barvy, případně doplněna o zvláštní zvukové výstražné znamení. Zvláštní výstražné 

světelné zařízení, vyzařující světlo modré barvy, má být vždy doplněno zvláštním zvukovým 

výstražným zařízením, vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu 

(sirénou) dle odst. 7 vyhlášky č. 341/2002 Sb. Frekvence změn výšky tónu může být 

proměnná. Jde tedy o světelné soupravy, majáky, LED displeje doplněné o elektronickou 

sirénu a rozhlasové zařízení. 
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Zvláštním zvukovým výstražným zařízením, doplněným zvláštním výstražným světlem 

modré barvy, mohou být vybavena vozidla [27]: 

 

a) Ministerstva vnitra, používaná policií a označená podle zvláštního právního 

předpisu 

b) Vězeňské služby, 

c) vojenské policie, označená podle zvláštního právního předpisu 

d) obecní policie, která určí obec, 

e) hasičských záchranných sborů, 

f) důlní záchranné služby, 

g) poruchové služby plynárenských zařízení, 

h) zdravotnické záchranné služby a dopravy nemocných, raněných a rodiček, 

i) ozbrojených sil, používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění 

humanitárních úkolů civilní ochrany. 

j) celní správy, označená podle zvláštního právního předpisu. 

 

Souvisejícím předpisem, vydaným podle §137 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., je nařízení 

vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním 

zvukovým výstražným zařízením, doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, 

mohou to být vozidla: 

 

a) prezidenta republiky, 

b) předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

c) předsedy Senátu Parlamentu České republiky, 

d) členů vlády, 

e) náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, 

f) velitele vzdušných sil Armády České republiky, 

g) velitele pozemních sil územní obrany Armády České republiky, 

h) velitele logistiky Armády České republiky. 
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Pro plnění úkolů, souvisejících s výkonem zvláštních povinností, mohou být zvláštním 

zvukovým výstražným zařízením, doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, 

vybavena dále vozidla: 

 

a) jednotek požární ochrany, 

b) vojenských hasičských jednotek, 

c) horské služby, 

d) celní správy, 

e) poruchové služby energetických zařízení, 

f) speciální motocyklové jednotky Hradní stráže, 

g) Státní plavební správy, 

h) Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., 

i) Dopravního podniku města Hradec Králové, a. s., 

j) Dopravního podniku města Liberec, a. s., 

k) Dopravního podniku Ostrava, a. s., 

l) Plzeňských dopravních podniků, a. s., 

m) právnických osob neuvedených v písmenech h) až l) provozujících dráhu 

tramvajovou nebo dráhu trolejbusovou, 

n) Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, Žatec. 

 

Pro stanovená další vozidla, která mohou používat zvláštní zvukové výstražné zařízení, 

doplněné zvláštním výstražným světlem modré barvy, je v právním předpisu stanoven 

maximální počet vybavených vozidel. 

 

4.3 Technické požadavky na zvláštní zvukové varovné zařízení 

Vzhledem k velkému nárůstu provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích 

jednotlivých zemí, postupně sílil tlak na sjednocení požadavků na technickou způsobilost 

vozidel k silničnímu provozu a vzájemné uznávání schvalovacích postupů. Pro sjednocení 

postupů vznikly: [26] 
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� Dohoda o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a 

části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a dohoda 

o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě 

těchto pravidel. Byla sjednána v roce 1958 v rámci Evropské hospodářské komise 

OSN, jejíž přílohou jsou „předpisy EHK“. 

� V roce 1970, po vzniku západoevropských tzv., Evropských společenství, začaly 

být v rámci Evropské hospodářské komise (později jen Evropského společenství, 

které je součástí Evropské Unie), vypracovávány EHS/ES směrnice. 

� V roce 1998 byla v rámci Evropské hospodářské komise OSN sjednána tzv. EHK -  

Dohoda o celosvětově platných technických předpisech. Tato dohoda by měla 

ve výhledu umožnit vytvoření celosvětově platných technických předpisů, 

specifikujících vlastnosti konstrukcí vozidel tak, aby umožňovaly jak 

„schvalování“ (Evropa a východní země), tak i „autocertifikaci“ (USA a Kanada). 

 
Vzhledem k přistoupení ČR do EU se ČR zavázala dodržovat požadavky stanovené v EU, 

jeho ES technickými předpisy. Evropské schválení vozidla a jeho technických vybavení je 

založeno na schvalování/homologaci systému, konstrukčních částí a samostatných 

technických celků. Platný postup pro schvalování/homologaci, i po přistoupení ČR do EU, 

zobrazuje obrázek č. 7. [26] 
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Obrázek č. 7 Schéma postupu schvalování/homologace [26] 

 
Technické požadavky na technické zařízení stanovuje zákon č. 59/2001 Sb., upravuje 

podmínky provozu na pozemních komunikacích. [25] Na pozemních komunikacích můžou být 

provozována jen schválená silniční vozidla, systémy vozidla, konstrukčních částí vozidla nebo 

samostatné technické celky. Dokladem, že vozidlo splnilo podmínky pro provoz na 

komunikacích a technické požadavky na používání varovných znamení, je schválení technické 

způsobilosti. Schválení technické způsobilosti probíhá za podmínek stanovených zákonem 

č. 59/2001 Sb., jednou z podmínek je předložení osvědčení o homologaci. 

Prováděcí vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a předpisů následujících, 

konkretizuje bližší požadavky na technickou způsobilost vozidla.  

Technická způsobilost vozidla se schválí, jestliže vozidlo odpovídá technickým 

požadavkům stanovených v přílohách vyhlášky č. 341/2002 Sb. [27] Prováděcí vyhláška 

stanovuje v §24 technické požadavky na zvláštní výstražná světelná a zvuková zařízení. Na 

vozidlo může být použito jen schválené zvláštní zvukové výstražné zařízení. Na vozidle se 

umísťuje tak, aby při provozu za jakýchkoliv podmínek nedocházelo k jeho poškození nebo 

změně zvukových vlastností. Spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení je stanovena 

nejméně na 105 dB (A). 
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5 Zařízení vydávající zvláštní výstražné zvukové znamení 

V počátcích vývoje zvukové výstrahy byly použity dva různé systémy. Prvním způsobem 

vydání zvukové výstrahy bylo použití tzv. motorové sirény. Základní částí byl motor spojený 

se setrvačníkem, který přes trubku vydával táhlý kolísavý zvuk. Při zapnutí motoru se roztočil 

setrvačník a siréna vydávala stoupající tón. Při vypnutí motoru setrvačník zajistil postupný 

doběh a klesání sirénového tónu. Tento děj se periodicky opakoval. 

Druhým způsobem bylo použití vzduchového kompresoru s rozbočovačem. Rozbočovač 

umožňoval směrování proudu vzduchu do trubek, které vydávaly různě vysoké tóny. 

Z důvodu směrování vzduchu do různých trubek měla siréna skokově proměnnou výšku 

tónu. 

V současnosti jsou tyto způsoby vydání zvukové výstrahy nahrazeny tlakovým 

membránovým reproduktorem spojeným se zesilovačem. Zesilovač ve většině případů 

obsahuje také prvky řízení funkcí světelné rampy, světelných majáků a dalšího příslušenství, 

např. mikrofonu. Pokud je zesilovač vybaven mikrofonem, lze přes sirénu vydávat hlasové 

povely. Výkon sirén se pohybuje okolo 100 W, ale jsou k dispozici i výkonnější sirény o 

výkonu od 80 – 300 W. 

   

5.1 Akustické požadavky na zvláštní zvukové varovné zařízení  

Akustické požadavky jsou dány legislativou jen rámcově a vzhledem k neexistenci 

konkrétního předpisu, je problematika akustických požadavků na ZZVZ velmi složitá. Jediným 

technickým parametrem, který uvádí vyhláška č. 341/2002 Sb., je stanovení minimální 

hladiny akustického tlaku na hodnotu 105 dB (A). Není zde ale udán požadavek, do jaké 

vzdálenosti má být tato hodnota splněna. [27]  

Možným řešením je uplatnit některá ustanovení předpisu EHK nebo směrnice EHS/ES, 

které určují požadavky pro postup měření a hodnocení akustických parametrů zvukových 

výstražných signálů. Použitelné předpisy jsou: 

 

� Směrnice rady o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se 

zvukových výstražných zařízení motorových vozidel (70/388/EHS) [28] 
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� Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) 

č. 28 – Jednotná ustanovení o schvalování zvukových výstražných zařízení a 

motorových vozidel ohledně jejich zvukových signálů [29] 

 

Tyto předpisy se netýkají konkrétně zvláštních zvukových varovných zařízení, ale 

zvukových varovných zařízení. Termín zvukový výstražný signál lze považovat za shodný s 

terminologií uvedenou § 31 zákona č. 361/2000 Sb. Jde tedy o zvukové výstražné znamení, 

které slouží k odvrácení hrozícího nebezpečí.  

Hlavním požadavkem nařízení EHK-OSN č. 28 na zvukový výstražný signál je, že musí 

vydávat nepřetržitý a neměnný zvuk. [29] Tento předpis stanovuje technické požadavky na 

zařízení známé pod názvem klaksón.  Je to zařízení, které vydává zvuk troubení. Jde tedy o 

základní rozdíl mezi zvukovým výstražným signálem a zvláštním zvukovým výstražným 

znamením. Dle výkladu MD ČR, předpis EHK-OSN č. 28, se na zvláštní výstražná zvuková 

zařízení nevztahuje.[29] 

Minimální hranici hladiny akustického tlaku u ZZVZ uvádí v § 24 vyhláška č. 341/2002 Sb.  

Spodní hranice hladiny akustického tlaku má být nejméně na 105 dB (A). Volena je tak, aby 

byl překonán hluk okolí a varovný signál byl slyšet ostatními účastníky provozu. Stejný 

požadavek na hladinu akustického tlaku u motorových vozidel je v předpisu EHK-OSN č. 28. 

Maximální hranice hladiny akustického tlaku u ZZVZ není vyhláškou č. 341/2002 Sb. nijak 

upravena. Výrobce sám musí určit dostatečnou hladinu akustického tlaku, vzhledem 

k dostatečné slyšitelnosti na dlouhé vzdálenosti. Tato hladina akustického tlaku nesmí 

poškodit sluchový orgán jedince, nacházejícího se v možné blízkosti sirény. Hodnota 

maximální hranice by měla být volena s ohledem na horní hranici sluchu. Horní hranici 

sluchu označujeme jako práh bolesti, která přibližně odpovídá 125 dB. [12]  

Předpisem EHK-OSN č. 28 je maximální hodnota hladiny akustického tlaku, stanovena na 

118 dB (A), tedy hodnota menší než je práh bolesti. [12] Tato hranice je ve shodě s normou 

ČSN EN 981 (83 3593) Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů 

nebezpečí a informačních signálů. Je třeba zdůraznit, že každý jedinec má individuální práh 

sluchu. Nelze tedy vyloučit poškození sluchu u citlivých jedinců, jako jsou děti a starší lidé. 

[20]  
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5.2 Tóny zvukové výstrahy 

V současné době se v České Republice používají americké tóny, nazývané WAIL, YELP a 

Hi-Lo. [30]  

Plynule proměnné tóny jsou rozděleny podle délky, protože jich existuje poměrně 

značné množství, jmenujme hlavní. WAIL (SIREN) je plynule proměnný tón, který napodobuje 

zvuk motorové sirény, tedy plynule stoupá a poté klesá. Délka jedné zvukové vlny je různá 

podle typu sirény, většinou však okolo pěti sekund. YELP je plynule proměnný tón, který 

plynule stoupá a poté klesá, je však podstatně kratší než předchozí tón. Délka jedné zvukové 

vlny je různá podle typu sirény, většinou však okolo jedné sekundy. Tón YELP je tón určený 

ke zvýraznění výstrahy dávané tónem WAIL (SIREN). 

Skokově proměnné tóny se rozdělily podle množství tónů a rychlosti střídání. Základem 

zůstalo střídání dvou tónů, vysokého a nízkého. Jakousi nadstavbou se ukázalo střídání tří 

tónů nebo změna rychlosti střídání tónů. Pokud je střídání dvou tónů umístěno na siréně, 

která má instalovány plynule proměnné tóny, označuje se tento tón většinou jako HI-LO. 

V poslední době se k nim přidává i tzv. tón HORN (někdy označovaný jako AIR-HORN). 

Jedná se o silný zvuk s neproměnnou výškou tónu, připomínající lodní sirénu. Tento tón má 

přednost před ostatními tóny sirény, po dobu stisknutí samostatného tlačítka. 

Jediným předpisem, pro výstražné tóny zvláštních zvukových varovných zařízení, je 

Informační dokument MD ČR. [10] Tento dokument uvádí, že sirénové tóny musí vydávat 

zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu 

mohou být proměnné. Tóny WAIL a YELP tomuto požadavku odpovídají.  

Díky tomu, že většina moderních sirén je řízena mikroprocesorem, došlo k jisté 

standardizaci tónu. Tóny používané v České Republice vyhovují požadavkům Informačního 

dokumentu MD ČR [10], není  důvod používané výstražné tóny měnit. 

 

5.3 Druhy výstražných světelných souprav 

Na vozidla s právem přednostní jízdy, jak již je z předchozího textu patrné, se umísťuje 

zvláštní výstražné světlo modré barvy, doplněné o zvláštní zvukové výstražné znamení, 

vydávající zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). [10] 
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Jde tedy o světelné soupravy, majáky, LED displeje, doplněné o elektronickou sirénu, 

popřípadě doplněné rozhlasovým zařízením. 

Na trhu se vyskytuje řada výrobců a různých typů modelů světelných ramp a světelných 

majáků. Tyto modely se od sebe liší způsobem uchycení na střeše vozidla, rozměry, 

materiálem, druhem použití světelného zdroje a počtem reproduktorů. [30] Existuje velká 

řada světelných ramp a světelných majáků, které mohou být provedeny v různých 

modifikacích. Různé druhy modifikací světelných souprav, jsou zobrazeny na obrázku č. 8 a 

obrázku č. 9. 

 
 

 Obrázek č. 8 Výstražná světelná souprava 
série VxL [30] 

Obrázek č. 9 Výstražná světelná souprava 
série VS, VN [30] 
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6 Použité zvláštní výstražné zvukové zařízení na měřených 

vozidlech Policie ČR 

Základní sestavu zvláštního výstražného zvukového zařízení představuje použití 

reproduktoru se zesilovačem. Výkon a umístění reproduktoru je rozdílné u různých typů 

světelných souprav. Zesilovač je ve většině případů umístěn v kabině vozidla a je doplněn o 

ovládací prvky. 

V textu bude věnována pozornost použitým zvláštním výstražným zařízením, která byla 

umístěna na měřených policejních vozidlech. Výrobcem zvláštních výstražných zařízení, 

umístěných na měřených vozidlech policie ČR, je firma Zdeněk Holomý Electronics.  Tato 

firma sídlí ve Valašském Meziříčí a má více než 60-ti letou tradici ve vývoji a výrobě 

elektrotechnických zařízení. [30] 

Pro zhodnocení akustických parametrů byly dodány 3 druhy světelných ramp, 

umístěných na 3 různých typech vozidel. V následujících kapitolách bude popsána jejich 

specifikace. 

 

6.1 Výstražná rotační světelná souprava VNK 530 

Jedná se o světelnou rampu značky TESLA typové řady VNK. Světelné rampy typové řady 

VNK existují v různých konfiguracích. Lze volit různé druhy světelných zdrojů, LED displejů, 

barevných kombinací přídavných světel, atd. Světelná rampa je tvarově přizpůsobená 

z hlediska maximální viditelnosti a minimálního aerodynamického odporu. Tvarování 

světelné rampy umožňuje vozidlu jet rychlostí větší, než 200 km/hod. [30] Zobrazení 

světelné rampy, dodané na měření, je na obrázku č. 10. 

 
Výstražná rotační světelná souprava typu [30]:   
VNK 530 - 2 x zábleskový maják modrý, 2xdálková světla, repro, STOP, výstup PRMS, AZD 530 
– Se žárovkou H1 s rotujícím zrcadlem 
 
 

 
Obrázek č. 10 Výstražná rotační světelná souprava série typu VNK  [30] 
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Výstražná rotační světelná souprava byla umístěna na policejním vozidle Škoda Octavia, 

„ve starém barevném provedení“, které je na obrázku č. 11. V dodané konfiguraci má 

světelná rampa modré majáky. Ve střední části má osazený reproduktor o výkonu 100 W pro 

vysílání sirénových tónů nebo vysílání hlasových povelů. [30] 

 

 
Obrázek č. 11 Umístění výstražné rotační světelné soupravy typu VNK 530 na Škoda Octavia 

„ve starém barevném provedení“ 
 

6.2 Výstražná záblesková souprava VSL 012LV 

Jedná se o světelnou soupravu značky TESLA typu VSL 012LV. Tato světelná souprava 

disponuje nejmodernějšími řešeními, použití LED svítidel III. generace. Oproti světelné 

soupravě série VNK je znatelné snížení výšky na současných 100 mm. I tato světelná 

souprava je uváděna v různých konfiguracích. Zobrazení světelné soupravy, dodané na 

měření, je na obrázku č. 12. Střední část soupravy je rozdělena na dvě části. Pravá část je 

tvořena LED displejem zobrazujícím červeně STOP. V levé části je umístěn reproduktor o 

výkonu 120 W. [30] 

 
Výstražná záblesková souprava typu [31]: 
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VSL 012LV - základním vybavením světelné rampy jsou 4x rohové LED moduly, tlakový 
reproduktor o výkonu 120 W, přímé LED moduly, LED displej jednoúčelový – STOP 
 
 

 
Obrázek č. 12 Výstražná světelná souprava VSL 012L(V) [28] 

 
Výstražná souprava byla umístěna na policejním vozidle Ford Mondeo „ve starém 

barevném provedení“. Policejní vozidlo je zobrazeno na obrázku č. 13. 

 

 
Obrázek č. 13 Světelná souprava VSL 012LV na Ford Mondeo „ve starém barevném 

provedení“ 
 

6.3 Výstražná záblesková souprava VSL 012FL 

Jedná se o stejnou sérii světelné soupravy (série VxL), jako v předešlém případě. Díky 

nízké výšce je soupravy vhodná pro vozidla s konstrukční rychlostí do 300 km/h. [30]. I tato 

světelná souprava je uváděna v různých konfiguracích. Základním vybavením světelné 

soupravy je 4x rohový zábleskový modul s lineární výbojkou a zrcadlem, LED displej – STOP, 

tlakový reproduktor. Střední kryt je v čirém provedení. Zobrazení světelné soupravy, dodané 

na měření, je na obrázku č. 14. 

 
Výstražná záblesková souprava typu [31]:   



27 

 

VSL 012FL – 4x optický systém s lineárními xenon výbojkami, přední a zadní LED displej STOP, 
POLICIE/STOP 
 

 
Obrázek č. 14 Výstražná světelná souprava série VxL FL [28] 

 
Výstražná souprava byla umístěna na policejním vozidle Škoda Octavia „v nových 

policejních barvách“. Policejní vozidlo je zobrazeno na obrázku č. 15. 

 

 
Obrázek č. 15 Světelná souprava VSL 012FL na policejním vozidle Škoda Octavia „v nových 

policejních barvách“ 
 

6.4 Výstražné a rozhlasové zařízení typové řady AZD 530A  

Součástí světelných souprav je výstražné a rozhlasové zařízení, které umožňuje ovládat 

výkonné prvky světelné soupravy. Existují různé typy výstražných a rozhlasových zařízení. 

Tyto typy se navzájem liší různým výběrem prvků v souboru, které se podílí na ovládání 

světelné soupravy a reproduktoru. Dále se mohou lišit v počtu možností ovládání a kontrolou 

dodatečných funkcí světelných ramp, ovládání světelné návěsti (displej STOP, AMBULANCE 

apod.), přítomností zásuvky na mikrofón, přítomností zesilovače v ovládací jednotce, atd.  

Výstražné světelné soupravy byly napojeny na různé druhy výstražného a rozhlasového 

zařízení typové řady AZD 530A. Typ AZD 530A představuje kombinace ovládací jednotky 

AZJ 530A a zesilovač AZZ 530A, který může být instalován zcela mimo dosah posádky vozu - 

např. pod sedadlem, v kufru atp. Typ AZJ 530A Compact zachovává všechny vlastnosti 
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typové řady AZD 530A s rozdílem, že je kompletní elektronika vestavěna v jediné skříni se 

standardními rozměry autorádia. [30]  

Všechny druhy výstražného a rozhlasového zařízení typové řady AZD 530A mají stejný 

použitelný trvalý výkon v sirénovém provozu 100 W. [32] Na použitém trvalém výkonu v 

sirénovém provozu je závislý výkon reproduktoru umístěného ve výstražné světelné 

soupravě. Při měření bude ověřeno, jestli všechny druhy výstražného a rozhlasového zařízení 

typové řady AZD 530 mají stejný výkon v sirénovém provozu.  

 

Ovládací jednotka AZJ 530A umožňuje ovládat výkonné prvky, světelné prvky rampy, 

volit sirénový tón a jejich hlasitost. Na obrázku č. 16 je uvedeno základní schéma ovládací 

jednotky.  

 

 
Obrázek č. 16 Ovládací jednotka AZJ 530A [32] 

 
Kde: 
1 – Zelené indikační svítidlo PROVOZ 
2 – Aretovaný tlačítkový spínač PROVOZ 
3 – Knoflík regulátoru hlasitosti 
4 – Červené indikační svítidlo MANUÁL 
5 – Zásuvka mikrofonu 
7 – Aretovaný tlačítkový spínač STOP 
7A – Posuvný přepínač STOP (Pouze u provedení AZJ 530A-2S) 
8 – Blikající červené svítidlo STOP 
9 - Žluté indikační svítidlo LEVÝ MAJÁK 
10 - Žluté indikační svítidlo PRAVÝ MAJÁK 
11 – Knoflíkový přepínač funkce 
 

Ovládací jednotka je umístěna v kabině vozidla, ve středním sloupku palubní desky, jak 

zobrazuje obrázek č. 17.  
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Obrázek č. 17 Ovládací jednotka v kabině vozidla 

 
Při všech měřeních byla na ovladači AZJ 530A nastavena maximální hladina vydávaného 

sirénového tónu. Ovládací jednotka umožňovala přepnutím přepínače volit tři 

přednastavené výstražné sirénové tóny – Siréna 1, Siréna 2, Siréna 3. Přednastavené 

sirénové tóny byly: [30] 

1. Siréna - WAIL s pomalým opakovacím kmitočtem 

2. Siréna - YELP  s rychlým opakovacím kmitočtem 

3. Siréna - Hi-LO s rychlým opakovacím kmitočtem dvou tónů  

 
Tabulka č. 1 Vybrané technické parametry výstražného a rozhlasového zařízení typové řady 
AZD 530A [30]: 
provozní napětí 10,8 - 15 V   

provozní napětí řídicích obvodů světelné rampy (majáků) 10,8 - 15 V / 21,6 - 30V 

ovládání světelných zdrojů 5 x 6 A max   

maximální příkon světelné soupravy 160 (195) W +/- 20% 

použitelný trvalý výkon v sirénovém provozu 100 W   

jmenovitý akustický tlak 120 dB / 1 m ( 14,4V ) 

frekvenční rozsah 1. a 2. sirénového tónu 540-1500 Hz +/- 5% 

frekvence 3. sirénového tónu 780/1040 Hz +/- 5% 

opakovací perioda 1. sirénového tónu 4 s +/- 5% 

opakovací perioda 2. sirénového tónu 333 ms +/- 5% 

opakovací perioda 3. sirénového tónu 666 ms +/- 5% 

Jmenovité citlivosti modulačních vstupů a výstupů    

magnetofon vstup 250 mV / 470 kOhm 
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magnetofon výstup 250 mV / 10 kOhm 

radiostanice 3V / 100 kOhm 

mikrofon 5mV   

Rozměry a váhy (šířka x výška x hloubka)    

ovládací jednotka 129x53x115 mm / 0.45 kg 

zesilovač 170x70x145 mm / 2 kg 
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7 Akustická měření v reálných podmínkách 

Problematika měření akustických parametrů je, vzhledem k neexistenci konkrétního 

předpisu nebo normy, velmi komplikovaná. Předpis EHK-OSN č. 28, nebo směrnice 

70/388/EHS, určují požadavky pro postup měření hladin akustického tlaku u zvukových 

výstražných zařízení. Tyto předpisy se nevztahují na zvláštní zvuková varovná zařízení. [30] 

Základní postup pro měření hladiny akustického tlaku je obsahem technických norem. 

Stěžejními technickými normami a návody jsou: 

 

� ČSN EN ISO 3740 (01 1603) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. 

Směrnice pro užití základních norem a pro přípravu zkušebních postupů pro hluk 

� ČSN ISO 5128 (01 1685) Akustika – Měření vnitřního hluku motorových vozidel 

� ČSN ISO 7188 (01 1686) Akustika – Měření vnějšího hluku osobních automobilů za 

podmínek odpovídajících městskému provozu 

� ČSN ISO 13475-1 (01 1641) Akustika – Stacionární zvuková varovná zařízení, 

používaná ve venkovních prostorech – Část 1: Provozní měření k určení veličin emise 

zvuku 

� ČSN EN 981 (83 3593) Bezpečnost strojních zařízení – Systém akustických a vizuálních 

signálů nebezpečí a informačních signálů 

� Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, 

vydaný Ministerstvem zdravotnictví, v Praze dne 11. 12. 2001, Č.j. HEM-300-

11.12.01-34065. 

 

Všechna měření proběhla na uzavřené dálnici D1-416..2. Od tohoto ukazatele bylo 

měření provedeno přibližně ve vzdálenosti 500 m, ve směru na obec Studénka. Situace je 

znázorněna na obrázku č. 18.  
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Obrázek č. 18 Situace s vyznačeným místem měření [33] 

 
Na tomto místě proběhla tři měření. První sloužilo jako pilotní měření. První měření 

mělo za úkol zjistit možné problémy při měření akustických parametrů zvláštního 

výstražného zvukového zařízení a stanovit, zda zvolené metodiky lze v reálných podmínkách 

použít. Druhé a třetí měření sloužilo k ostrému měření akustických parametrů.  

 

Zvolené metody měření akustických parametrů 
Pro zjištění akustických parametrů sirén, byly navrhnuty okruhy měření, popisující 

vlastnosti zvláštního výstražného zvukového zařízení. Pro měření navrhnutých okruhů 

měření, byly vybrány konkrétní postupy ze stěžejních technických metod a návodů. 

Navrhnuté kapitoly zjišťování akustických parametrů jsou: 

� Měření hladiny akustického tlaku a výkonu zvláštního výstražného zvukového 

zařízení 

� Směrové působení zvláštního výstražného zvukového zařízení 

� Hladina akustického tlaku v kabině při provozu zvláštního výstražného zvukového 

zařízení 

� Frekvenční rozsahy sirénových tónů 

 



33 

 

Kapitola měření hladiny akustického tlaku a výkonu, slouží ke zjištění měřených 

parametrů na polokulové ploše obklopující výstražnou světelnou soupravu. Tato metodika 

nám dále umožní zjištění, zda jsou mezi světelnými rampami rozdíly.  

V kapitole Směrové působení zvláštního výstražného zvukového zařízení bude zkoumáno 

směrové rozložení hladiny akustického tlaku kolem světelné soupravy. Měření dále sloužilo 

k doporučené době práce u výstražné světelné soupravy. 

Kapitola Hladina akustického tlaku v kabině při provozu zvláštního výstražného 

zvukového zařízení, slouží ke zjištění účinků na obsluhu v kabině vozidla. 

Poslední kapitola je zaměřena na rozdíly mezi výstražnými tóny a zjištění jejich 

specifikace ve frekvenční analýze. 

 

7.1 Měření hladiny akustického tlaku a výkonu 

Základní použitou normou, při určení rozdílů mezi jednotlivými typy světelných ramp, 

byla použita norma ČSN ISO 3744 (01 1604). Tato norma, pro dané měření akustických 

parametrů, je ze série norem ČSN ISO 3740, nejvhodnější pro dané podmínky a účel zkoušky. 

Norma umožňuje použít venkovní prostor jako zkušební prostředí a zajišťuje dostatečnou 

přesnost výsledků. Nejistota měření je třídy přesnosti 2 (technická přesnost).  

Pro měření hladiny hluku světelné rampy byla zvolena polokulová měřící plocha, na 

základě konzultace s Ing. Michalem Weiszem, zaměstnancem VŠB-TUO Fakulty strojní. 

Důvodem volby pro polokulovou měřící plochu bylo, že rozmístění měřících míst lépe 

obsáhnou světelnou soupravu. Střed polokoule ležel v geometrickém středu světelné rampy. 

Měření hladiny akustického tlaku bylo provedeno v 10-ti základních polohách mikrofonu na 

polokulové ploše o poloměru r = 2 m. Menší velikost poloměru neumožnovala umístit 

zvukoměr na normou stanovenou vzdálenost (na bod měření zasahuje konstrukce 

automobilu). Větší doporučený poloměr r = 4 m nebylo možné použít z technického 

vybavení. Polohy mikrofonu jsou znázorněny na obrázku č. 19. [2].  

 



34 

 

 
Obrázek č. 19 Základní polohy mikrofonu na polokouli [2]   

 

Při hodnocení a výpočtech se provádí korekce na hluk pozadí a na zkušební prostředí. 

Tyto korekce nám umožňují srovnávat různá měření, která neproběhla za přesně stejných 

podmínek, stanovených technickou normou. Korekce na hluk pozadí K1 nebyla použita z 

důvodu, že odstup hluku od pozadí byl větší, než 15 dB. [2] To platí u všech sirénových tónů. 

Z důvodu vyhovujícího místa měření, nebyla nutná korekce na zkušební prostředí. 

Délka měření byla zvolena na 1 minutu u sirénového tónu č. 1. Důvodem je, že sirénový 

tón má opakovací periodu 4 s. U sirénových tónů č. 2 a č. 3 byla délka měření 30 sekund. 

Zvolený čas postačoval ke změření všech podstatných akustických změn sirénového tónu. 

Metody hodnocení naměřených výsledků 

Naměřené hodnoty hladin akustického tlaku, v různých polohách mikrofonu, sloužily pro 

výpočet průměrné hladiny akustického tlaku na měřící ploše. Jde o průměrný akustický tlak, 

který je na hypotetické polokouli, obklopující měřenou světelnou soupravu. Pro výpočet 

průměrné hladiny akustického tlaku sirény na měřící ploše (2), byl použit výpočet uvedený 

v normě ČSN ISO 3744, v kapitole 8. 
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L´p – průměrná hladina akustického tlaku na měřící ploše, zkoušeného zdroje v provozu, v 
decibelech 
L´´p – průměrná hladina akustického tlaku pozadí, na měřící ploše, v decibelech 
L´pi – hladina akustického tlaku naměřená v i-té poloze mikrofonu, v decibelech 
L´´pi – hladina akustického tlaku pozadí, naměřená v i-té poloze mikrofonu, v decibelech 
N – počet poloh mikrofonu 

 

Dalším hodnocením byla hladina akustického výkonu. Hladina akustického výkonu je 

hladina akustického tlaku vztažena na 1 m2. Pro výpočet průměrné hladiny akustického tlaku 

sirény na měřící ploše (3), byl použit výpočet uvedený v normě ČSN ISO 3744, v kapitole 

7.2.1. 
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Kde: 

pfL  je hladina akustického tlaku A nebo hladina akustického tlaku v kmitočtovém pásmu 

na ploše podle rovnice (5) 

S plošný obsah měřící plochy, 222 12,25222 mrS =⋅⋅=⋅⋅= ππ  

S0 = 1 m2 

 

K vypočtené hladině akustického výkonu patří i příslušná nejistota měření. Nejistota 

měření se vyjadřuje podle ČSN ISO 3744 pomocí směrodatné odchylky reprodukovatelnosti. 

Dle normy je směrodatná odchylka reprodukovatelnosti σR ≤ 1,5 dB. 
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7.1.1 Výstražná rotační světelná souprava VNK 530 

První naměřená výstražná souprava byla typu VNK 530. Tato výstražná souprava byla 

umístěna na policejním vozidle Škoda Octavia „ve starém barevném provedení“. Na obrázku 

č. 20 je zobrazen výstup z měření hladiny akustického tlaku, při zapnutém tónu č. 1 WAIL, 

v bodě měření 7. Bližší podmínky průběhu měření a naměřené hodnoty jsou zaznamenány 

v protokolu, který je součástí přílohy č. 2. 

Hladina akustického tlaku nastavená na ovladači AZJ 530A na maximální hladinu 

vydávaného sirénového tónu. Měřen byl sirénový tón:  

1. WAIL s pomalým opakovacím kmitočtem (1. sirénový tón) 

 

 
Obrázek č. 20 Hladina akustického tlaku při tónu č. 1 WAIL na měřícím bodě č. 7 

 
 

Pro přehlednost naměřených výsledků jsem vytvořil tabulky, které zaznamenávají 

ekvivalentní hladinu akustické tlaku v í-tých polohách mikrofonu. Tabulka č. 2 zaznamenává 

naměřené hodnoty hladin akustického tlaku pozadí v i-té poloze mikrofonu. Tabulka č. 3 

zaznamenává naměřené hodnoty hladin akustického tlaku v i-té poloze mikrofonu, při 

zapnutém tónu č. 1 WAIL. 
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Tabulka č. 2 Naměřené hodnoty hladin akustického tlaku pozadí, v i-té poloze mikrofonu 
L´´p1 [dB] L´´p2 [dB] L´´p3 [dB] L´´p4 [dB] L´´p5 [dB] 

48,1 57,24 61,49 55,63 54,88 
L´´p6 [dB] L´´p7 [dB] L´´p8 [dB] L´´p9 [dB]  

54,45 67,1 54,19 49,8  

 
Tabulka č. 3 Naměřené hodnoty hladin akustického tlaku v i-té poloze mikrofonu, zapnutý tón 
č. 1 WAIL 
L´p1 [dB] L´p2 [dB] L´p3 [dB] L´p4 [dB] L´p5 [dB] 

97,50 95,14 102,82 105,08 98,39 
L´p6 [dB] L´p7 [dB] L´p8 [dB] L´p9 [dB]  

101,13 115,19 107,69 105,79  

 
Pro výpočet průměrné hladiny akustického tlaku sirény na měřící ploše byl použit vzorec 

uvedený v normě ČSN ISO 3744, v kapitole 8. Pro výpočet byly použity naměřené údaje 

hladin akustického tlaku, tabulky č. 2 a tabulky č. 3.  
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Vypočtená průměrná hladina akustického tlaku pozadí na měřící ploše dBL p 5,17,59´´ ±=  
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Vypočtená průměrná hladina akustického tlaku na měřící ploše, při zapnutém sirénovém 

tónu č. 1 WAIL, u výstražné rotační světelné soupravy VNK 530 je dBL p 5,15,107´ ±=  

 
Pro výpočet hladiny akustického výkonu byla použita rovnice uvedená v normě 

ČSN ISO 3744. Hladina akustického výkonu sirénového tónu č. 1: 
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Vypočtená hladina akustického výkonu sirénového tónu č. 1 WAIL, u výstražné rotační 

světelné soupravy VNK 530 je dBLW 5,15,121 ±=  
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7.1.2 Výstražná záblesková souprava VSL 012FL  

Výstražná souprava byla umístěna na policejním vozidle Škoda Octavia „v nových 

policejních barvách“. Podrobnější specifikace podmínek měření a naměřené hodnoty jsou 

zaznamenány v protokolu, který je součástí přílohy č. 1. Měřen byl sirénový tón:  

1. WAIL s pomalým opakovacím kmitočtem (1. sirénový tón) 

Výpočet průměrné hladiny akustického tlaku u typu VSL 012FL 

Pro výpočet průměrné hladiny akustického tlaku sirény na měřící ploše byl použit vzorec 

uvedený v normě ČSN ISO 3744, v kapitole 8. Pro výpočet byly použity naměřené údaje 

hladin akustického tlaku, tabulka č. 4 a tabulka č. 5.  

 
Tabulka č. 4 Naměřené hodnoty hladin akustického tlaku v i-té poloze mikrofonu, zapnutý tón 
č. 1 WAIL 
L´p1 [dB] L´p2 [dB] L´p3 [dB] L´p4 [dB] L´p5 [dB] 

97,51 91,37 99,58 102,52 101,27 
L´p6 [dB] L´p7 [dB] L´p8 [dB] L´p9 [dB]  

97,75 112,98 104,43 105,59  
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Vypočtená průměrná hladina akustického tlaku na měřící ploše, při sirénovém tónu č.1, u 

výstražné zábleskové soupravy VSL 12FL je dBL p 5,14,105´ ±=   

 
 
Tabulka č. 5 Naměřené hodnoty hladin časově průměrovaného akustického tlaku pozadí, v i-
té poloze mikrofonu 
L´´p1 [dB] L´´p2 [dB] L´´p3 [dB] L´´p4 [dB] L´´p5 [dB] 

49,62 50,07 53,36 46,88 52,33 
L´´p6 [dB] L´´p7 [dB] L´´p8 [dB] L´´p9 [dB]  

49,32 53,11 49,23 49,09  
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Vypočtená průměrná hladina akustického tlaku pozadí na měřící ploše, při sirénovém tónu 

č.1 je dBL p 5,18,50´´ ±=  
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Výpočet hladiny akustického výkonu u typu VSL 012FL 

Pro výpočet hladiny akustického výkonu byla použita rovnice uvedená v normě 

ČSN ISO 3744. Hladina akustického výkonu sirénového tónu č. 1: 
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Vypočtená hladina akustického výkonu sirénového tónu č. 1 WAIL, u výstražné zábleskové 

soupravy VSL 012FL je dBLW 5,15,119 ±=  

 
 

7.1.3 Výstražná záblesková souprava VSL 012LV 

U výstražné soupravy typu VSL 012LV, umístěné na vozidele Ford Mondeo, proběhlo 

měření se všemi sirénovými tóny. Podrobnější specifikace podmínek měření a naměřené 

hodnoty jsou zaznamenány v protokolu, který je součástí přílohy č. 3. 

Hladina akustického tlaku nastavená na ovladači AZJ 530A na maximální hladinu 

vydávaného sirénového tónu. Měřeny byly tři sirénové tón:  

2. WAIL s pomalým opakovacím kmitočtem (1. sirénový tón) 

3. YELP – s rychlým opakovacím kmitočtem (2. sirénový tón) 

4. Hi-Lo s rychlým opakovacím kmitočtem dvou tónů (3. sirénový tón) 

Výpočet průměrné hladiny akustického tlaku u typu VSL 012LV 

Pro výpočet průměrné hladiny akustického tlaku sirény na měřící ploše byl použit vzorec 

uvedený v normě ČSN ISO 3744, v kapitole 8. Pro výpočet byly použity naměřené údaje 

hladin akustického tlaku, tabulka č. 6 až č. 9.  

 

Tabulka č. 6 – Naměřené hodnoty hladin časově průměrovaného akustického tlaku pozadí 
v kmitočtových pásmech, v i-té poloze mikrofonu 
L´p1 [dB] L´p2 [dB] L´p3 [dB] L´p4 [dB] L´p5 [dB] 

65,9 72,0 64,4 60,8 68,5 
L´p6 [dB] L´p7 [dB] L´p8 [dB] L´p9 [dB] L´p10 [dB] 

61,7 61,5 60,3 70,5 62,3 

 
Tabulkač. 7 – Naměřené hodnoty hladin časově průměrovaného akustického tlaku, v i-té 
poloze mikrofonu, sirénový tón 1 
L´p1 [dB] L´p2 [dB] L´p3 [dB] L´p4 [dB] L´p5 [dB] 

92,1 99,7 95,9 94,9 102,5 
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L´p6 [dB] L´p7 [dB] L´p8 [dB] L´p9 [dB] L´p10 [dB] 
97,6 105,1 101,9 111,3 112,8 

 
Tabulka č. 8 – Naměřené hodnoty hladin časově průměrovaného akustického tlaku, v i-té 
poloze mikrofonu, sirénový tón 2 
L´p1 [dB] L´p2 [dB] L´p3 [dB] L´p4 [dB] L´p5 [dB] 

92,4 100,1 96,3 94,7 102,6 
L´p6 [dB] L´p7 [dB] L´p8 [dB] L´p9 [dB] L´p10 [dB] 

97,5 105,2 101,9 111,4 112,9 

 
Tabulka č. 9 – Naměřené hodnoty hladin časově průměrovaného akustického tlaku, v i-té 
poloze mikrofonu, sirénový tón 3 
L´p1 [dB] L´p2 [dB] L´p3 [dB] L´p4 [dB] L´p5 [dB] 

92,4 95,5 90,9 95,0 100,8 
L´p6 [dB] L´p7 [dB] L´p8 [dB] L´p9 [dB] L´p10 [dB] 

96,7 103,9 103,0 109,2 112,5 
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Vypočtená průměrná hladina akustického tlaku pozadí na měřící ploše dBL p 5,11,67´´ ±=  
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Vypočtená průměrná hladina akustického tlaku na měřící ploše, při sirénovém tónu č. 1, u 

výstražné soupravy typu VSL 012LV je dBL p 5,19,103´ ±=   
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Vypočtená průměrná hladina akustického tlaku na měřící ploše, při sirénovém tónu č. 2, u 

výstražné soupravy typu VSL 012LV je dBL p 5,10,104´ ±=   
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Vypočtená průměrná hladina akustického tlaku na měřící ploše, při sirénovém tónu č. 3, u 

výstražné  soupravy typu VSL 012LV je dBL p 5,13,102´ ±=   

 
Pro přehlednost jsou vypočtené hladiny akustického tlaku na měřící ploše, při všech 

sirénových tónech, zaznamenány v grafu č. 1. 
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Graf č. 1 vypočtené hladiny akustického tlaku na měřící ploše, při všech sirénových tónec
typ VSL 012LV 

Výpočet hladiny akustického výkonu u typu VSL 012LV 
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Pro přehlednost jsou vypočtené hladiny akustického výkonu

tónech, zaznamenány v grafu č. 1.

 

Graf č. 2 Vypočtené hladiny akustického 
 
 

7.1.4 Diskuze k naměřeným 

Metodika, popsaná v normě ČSN

typy světelných ramp. Tato metodika

laboratoři ŽDB Bohumín a konzultac

Fakulty strojní.  

U všech světelných souprav byl nejdříve změřen sirénový tón č. 1 WAIL. Ze 

zaznamenaných hodnot hladin akustického tlaku sirénového tónu č. 1 byl proveden vý

průměrné hladiny akustického tlaku na ploše a výpočet hladiny akustického výkonu na měřící 

ploše. Pomocí akustického výkonu lze porovnat

Pro přehlednost je vytvořená tabulka č. 

výkonu, při sirénovém tónu č. 1.

akustického tlaku měřených světelných ramp

 

Tabulka č. 10 Vypočtené hladiny akustického výkonu měřených světelných ramp

Světelná rampy typu Zvolený sirénový tón

VNK 530 Tón č. 1

115,5

Sirénový tón č.1 - WAIL

Sirénový tón č.2 - YELP

Sirénový tón č.3 - Hi-Lo

Vypočtená hladina akustického výkonu u 
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Pro přehlednost jsou vypočtené hladiny akustického výkonu, při všech sirénových 

grafu č. 1. 

ypočtené hladiny akustického výkonu,  při všech sirénových tónec, typ VSL

naměřeným hodnotám akustického tlaku a výkonu

normě ČSN ISO 3744, sloužila k zjištění rozdílů mezi jednotlivými 

Tato metodika byla zvolena na základě konzultací 

a konzultací s Ing. Michalem Weiszem, zaměstnancem VŠB

U všech světelných souprav byl nejdříve změřen sirénový tón č. 1 WAIL. Ze 

zaznamenaných hodnot hladin akustického tlaku sirénového tónu č. 1 byl proveden vý

průměrné hladiny akustického tlaku na ploše a výpočet hladiny akustického výkonu na měřící 

Pomocí akustického výkonu lze porovnat, jaký akustický výkon má siréna na 1

Pro přehlednost je vytvořená tabulka č. 10, uvádějící vypočtené hladiny 

tónu č. 1. Tabulka č. 11 zaznamenává vypočtené průměrné hladiny 

akustického tlaku měřených světelných ramp, při sirénovém tónu č. 1. 

Vypočtené hladiny akustického výkonu měřených světelných ramp

Zvolený sirénový tón Hladina akustického 
výkonu [dB] 

Nejistota měření

Tón č. 1 121,5 ± 1,5

116,5

115,5 116 116,5 117 117,5 118

Hladina akustického výkonu Lw [dB],
nejistota měření  ± 1,5dB

Vypočtená hladina akustického výkonu u 
typu VSL 012LV

při všech sirénových 

 
ónec, typ VSL 012LV 

akustického tlaku a výkonu 

zjištění rozdílů mezi jednotlivými 

byla zvolena na základě konzultací v akreditované 

, zaměstnancem VŠB-TUO 

U všech světelných souprav byl nejdříve změřen sirénový tón č. 1 WAIL. Ze 

zaznamenaných hodnot hladin akustického tlaku sirénového tónu č. 1 byl proveden výpočet 

průměrné hladiny akustického tlaku na ploše a výpočet hladiny akustického výkonu na měřící 

jaký akustický výkon má siréna na 1 m2. 

, uvádějící vypočtené hladiny akustického 

vypočtené průměrné hladiny 

Vypočtené hladiny akustického výkonu měřených světelných ramp 

Nejistota měření [dB] 

1,5 

118

118

118 118,5

Vypočtená hladina akustického výkonu u 



 

VSL 012FL Tón č. 1

VSL 012LV Tón č. 1

 
 
Tabulka č. 11 Vypočtené průměrné hladiny akustického tlaku měřených 

Světelná rampy typu Zvolený sirénový tón

VNK 530 Tón č. 1

VSL 012FL Tón č. 1

VSL 012LV Tón č. 1

 

Pro přehlednost jsou zaznamenané vypočtené hladiny 

vyjádřeny pomocí grafů č. 3. 

 

Graf č. 3 Vypočtené hladiny akustického tlaku a výkonu výstražn
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Tón č. 1 119,5 ± 1,5

Tón č. 1 121,0 ± 1,5

Vypočtené průměrné hladiny akustického tlaku měřených světelných ramp

Zvolený sirénový tón Hladina akustického 
tlaku 

Nejistota měření

Tón č. 1 107,5 ± 1,5

Tón č. 1 105,4 ± 1,5

Tón č. 1 106,7 ± 1,5

Pro přehlednost jsou zaznamenané vypočtené hladiny akustikého tlaku a výkonu 

 

Vypočtené hladiny akustického tlaku a výkonu výstražných 

Pomocí normy ČSN ISO 3744 (01 1604) byly zjištěny jen nepatrné rozdíly mezi 

tabulek je patrné, že rozdíly mezi světelnými rampami jsou na úrovni 

proč nejsou rozdíly mezi rampami, lze vysvětlit následovně. Při

rampách bylo použito stejného výstražného a rozhlasové zařízení modelové řady 

různé druhy modelové řady AZD 530A, má zesilovač ve všech konfiguracích 

sirénovém provozu. Dalším výkonným prvkem jsou použité reproduktory. 

Použité reproduktory ve světelných soupravách mají výkony od 100 W do 130

119,5
121

107,5
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výkonu výstražných souprav
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tlaku Lp [dB]
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1,5 

světelných ramp 

Nejistota měření 

1,5 

1,5 

1,5 

akustikého tlaku a výkonu 

 

ých souprav 

1604) byly zjištěny jen nepatrné rozdíly mezi 

tabulek je patrné, že rozdíly mezi světelnými rampami jsou na úrovni 

lze vysvětlit následovně. Při všech světelných 

výstražného a rozhlasové zařízení modelové řady AZD 530A. I 

ve všech konfiguracích 

sou použité reproduktory. 
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výkon je závislý na použitém zesilovači. Na měření má vliv také zapojení celého systému na 

elektrickou síť v autě. Vzhledem k naměřeným výsledkům můžeme předpokládat, že 

nedocházelo ke kolísání provozního napětí.  

Měření, podle metodiky uvedené v normě ČSN ISO 3744, je časově náročné. Zjištěním, 

že mezi světelnými rampami nejsou akustické rozdíly, se následně měřilo pouze na jedné 

světelné rampě. Tím se významně snížil čas potřebný pro měření. Proto pro další měření byla 

použita světelná rampa typu VSL 012LV, umístěná na vozidle Ford Mondeo.  

Na rampě typu VSL 012LV, která byla poskytnutá Policií ČR, byly změřeny další sirénové 

tóny č. 2 a č. 3. Vypočtené hodnoty jsou zaznamenány v tabulce č. 12 a č. 13. 

 

Tabulka č. 12 Vypočtené hladiny akustického výkonu na rampě typu VSL 012LV 

Světelná rampy typu Zvolený sirénový tón Hladina akustického 
výkonu 

Nejistota měření 

VSL 012LV Tón č. 1 121,0 ± 1,5 

VSL 012LV Tón č. 2 121,0 ± 1,5 

VSL 012LV Tón č. 3 120,0 ± 1,5 

 
 
Tabulka č. 13 Vypočtené průměrné hladiny akustického tlaku na rampě typu VSL 012LV 

Světelná rampy typu Zvolený sirénový tón Hladina akustického 
tlaku 

Nejistota měření 

VSL 012LV Tón č. 1 106,7 ± 1,5 

VSL 012LV Tón č. 2 106,8 ± 1,5 

VSL 012LV Tón č. 3 105,7 ± 1,5 

 
 

Pro přehlednost jsou zaznamenané vypočtené hladiny akustikého tlaku a výkonu 

vyjádřeny pomocí grafů č. 4. 

 



 

Graf č. 4 Vypočtené hladiny akustického tlaku a výkonu 
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Graf č. 4 Vypočtené hladiny akustického tlaku a výkonu výstražné soupravy typu VSL

Minimální hladina akustického tlaku u ZZVZ je 105 dB (A), stanoven
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7.2  Směrové působení výstražné zábleskové soupravy VSL 012LV 

Dalším parametrem zkoumání bylo směrové rozložení hladiny akustického tlaku kolem 

světelné soupravy. Měření dále sloužilo k zjištění naměřených hodnot a jeho účinků na okolí. 

V předchozí kapitole bylo zjištěno, že nejsou rozdíly mezi měřenými typy světelných ramp. 

Z tohoto důvodu byl změřen jen jeden typ výstražné soupravy. Na měření směrového 

působení byla k dispozici výstražná souprava typu VSL 012LV (umístěný na vozidle Ford 

Mondeo). 

Měřící místa byla rozmístěna okolo světelné soupravy v úhlech 45°. Měření nebylo 

provedeno u zadní části výstražné světelné soupravy. Měření je podstatné ve směru jízdy, 

kde je důležité varovat na nadcházející nebezpečí.  

Měření proběhlo ve dvou vzdálenostech od výstražné soupravy. Vzdálenost 3 m byla 

vybrána s ohledem účinku na okolní postavy, které se mohou vyskytnout v blízkosti světelné 

rampy. Mohou to být např. policejní příslušníci, chodci atd. Vzdálenost 15 m byla vybrána 

s ohledem na doslech sirény do okolí.  

Při měření byly dodrženy základní zásady vycházející z Metodického návodu pro měření 

a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí [9]. Měření proběhlo podle zásad, 

stanovených českých technických norem, zejména: ČSN ISO 1996-1 (011621) a ČSN ISO 3744 

(01 1604). 

Naměřené hladiny akustického tlaku jsou zaznamenány v tabulkách. V tabulce č. 14 jsou 

zaznamenány ekvivalentní hladiny akustického tlaku na poloměru R = 3 m. V tabulce č. 15 

jsou zaznamenány ekvivalentní hladiny akustického tlaku na poloměru R = 15 m. Podrobnější 

specifikace podmínek měření a naměřené hodnoty jsou zaznamenány v protokolu, který je 

součástí přílohy č. 4. 

 

Tabulka č. 14 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku na poloměru R = 3 m 

R = 3 m Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB]  

Měřící místo 
č.: 

Pozadí Tón č. 1 Tón č. 2 Tón č. 3 Nejistota 
měření [dB] 

1 64,8 101,5 100,6 98,0 ± 1,5 dB 

2 60,9 94,4 94,3 94,0 ± 1,5 dB 

3 62,4 95,6 95,8 94,0 ± 1,5 dB 

4 58,5 98,2 98,1 98,9 ± 1,5 dB 

5 61,5 97,8 97,9 96,5 ± 1,5 dB 
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6 69,3 103,9 103,8 103,6 ± 1,5 dB 

7 67,0 106,4 106,1 104,1 ± 1,5 dB 

 
 
Tabulka č. 15 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku na poloměru R = 15 m 

R = 15 m Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB]  

Měřící místo 
č.: 

Pozadí Tón č. 1 Tón č. 2 Tón č. 3 Nejistota 
měření [dB] 

1 56,2 92,8 93,6 87,9 ± 1,5 dB 

2 48,6 81,6 82,1 82,7 ± 1,5 dB 

3 54,3 88,6 88,5 85,0 ± 1,5 dB 

4 50,0 89,4 89,6 88,2 ± 1,5 dB 

5 60,1 85,5 85,6 86,1 ± 1,5 dB 

6 54,8 95,4 95,2 90,7 ± 1,5 dB 

7 56,6 95,6 96,0 95,8 ± 1,5 dB 

 
Pro přehlednost jsem zaznamenal naměřené hodnoty sirénového tónu č. 1 do 

obrázku č. 21. 

 
Obrázek č .21 Zaznamenané naměřené hodnoty ekvivalentního tlaku při sirénovém tónu č. 1 

WAIL 
 



48 

 

 
Grafické zobrazení sirénových tónu č. 2 a č. 3 je uvedeno v protokolu - Směrové 

působení světelné soupravy, který je součástí přílohy č. 4. 

Nejistota měření při měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T, pro zvukoměry 

třídy 1 v exteriérů, je podle metodického návodu pro měření a hodnocení hluku 

v mimopracovním prostředí ± 1,5 dB. Měření je platné ve frekvenčním rozsahu od 400 Hz až 

5000 Hz. V tomto rozsahu je zajištěná nejistota měření ± 1,5 dB. Dále v tomto rozsahu platí, 

že hluk pozadí je od měřeného sirénového tónu v dostatečném odstupu. 

 
 

Diskuze k naměřeným hodnotám směrového působení 
První měření slouží k hodnocení účinku na okolní postavy, které se mohou vyskytnout 

v blízkosti světelné rampy. Tento případ může nastat při upozorňování veřejnosti na hrozící 

nebezpečí. Vzdálenost 3 m byla vybrána jako průměrná vzdálenost mezi vozidlem na vozovce 

a chodcem na chodníku. 

Průměrná hodnota hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m kolem vozidla je 

99,7 dB (A). Při výskytu chodce na chodníku jsem vyhodnocoval hodnoty naměřené na pravé 

straně vozidla, měřící místa č. 2, 3 a 4. Průměrná hodnota hladiny akustického tlaku na 

těchto měřících místech je 96 dB (A). Ze vzdálenosti 3 m kolem vozidla není překročena horní 

hranice sluchu, kterou označujeme jako práh bolesti. Práh bolesti přibližně odpovídá 125 dB 

(A). [12] Naměřená hodnota ve vzdálenosti 3 m je menší než práh bolesti. Je třeba zdůraznit, 

že každý jedinec má individuální práh sluchu. Nelze tedy vyloučit poškození sluchu u citlivých 

jedinců, jako jsou děti a starší lidé. 

Z obrázku č. 21 je patrné, že pokles hladiny akustického tlaku je na pravé straně vozidla. 

Tento pokles je zapříčiněn umístěním reproduktoru o cca 20 cm na levou stranu světelné 

rampy. Toto umístění má své opodstatnění. Při excentrickém umístění vznikl prostor na 

umístění LED displeje.   

 

7.3 Frekvenční rozsahy sirénových tónů 

V současné době se v České Republice používají plynule proměnné americké tóny, 

nazývané WAIL, YELP a Hi-Lo. Tyto tóny byly také uloženy v použitých výstražných a 

rozhlasových zařízeních typové řady AZD 530A.  
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Z kapitoly měření akustického tlaku a výkonu bylo zjištěno, že mezi výstražnými 

světelnými soupravami nejsou akustické rozdíly. Díky tomu, že většina moderních sirén je 

řízena mikroprocesorem, došlo k jisté standardizaci tónu. Proto bylo možné použít na 

zhodnocení frekvenčních rozsahů sirénových tónu výsledky z měření - Směrové působení 

výstražné zábleskové soupravy VSL 012LV. 

Mimo měření hladiny akustického tlaku, byly dalším měřeným parametrem distribuční 

(procentní) hladiny. Tyto hladiny nám vyjadřují, jaké procentní zastoupení má hladina 

akaustické tlaku ve frekvenční analýze. [9] 

Pro hodnocení frekvenčního rozsahu třech sirénových tónů, byly použity výsledky 

měření ze vzdálenosti 3 m od výstražné světelné soupravy. Přepínání mezi tóny umožňovala 

ovládací jednotka. Přednastavené sirénové tóny byly: [30] 

4. Siréna - WAIL s pomalým opakovacím kmitočtem 

5. Siréna - YELP  s rychlým opakovacím kmitočtem 

6. Siréna - HI-LO s rychlým opakovacím kmitočtem dvou tónů  

 
WAIL 

Hlavní používaný tón se jmenuje WAIL. WAIL je plynule proměnný tón, který 

napodobuje zvuk motorové sirény. Charakteristiku sirénového tónu č. 1 WAIL, udává tabulka 

č. 16. [30] 

 

Tabulka č. 16 Charakteristika tónu WAIL 

Frekvenční rozsah sirénové tónu Opakovací perioda sirénového tónu Nejistota 

540-1500 Hz 4 s +/- 5% 

 

Naměřenou hodnotu hladiny akustického tlaku ve frekvenčních pásmech udává obrázek 

č. 22. Tabulka č. 17 zaznamenává naměřené distribuční hladiny sirénového tónu. 
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Obrázek č. 22 Hladina akustického tlaku při tónu č. 1 WAIL, ve vzdálenosti 3 m  

 
Tabulka č. 17 Distribuční hladiny sirénového tónu WAIL 

L1 [dB] L5 [dB] L10 [dB] L50 [dB] L90 [dB] L95 [dB] L99 [dB] 

105,6 104,3 103,8 101,1 97,9 97,4 96,6 

 
 

YELP 
YELP je plynule proměnný tón, který plynule stoupá a poté klesá, je však podstatně 

kratší než předchozí tón. Tón YELP je tón určený ke zvýraznění výstrahy dávané tónem WAIL. 

Charakteristiku sirénového tónu č. 2 YELP, udává tabulka č. 18. [30] 

 

Tabulka č. 18 Charakteristika tónu YELP 

Frekvenční rozsah sirénové tónu Opakovací perioda sirénového tónu Nejistota 

540-1500 Hz 333 ms +/- 5% 

 

Naměřenou hodnotu hladiny akustického tlaku ve frekvenčních pásmech udává obrázek 

č. 23. Tabulka č. 19 zaznamenává naměřené distribuční hladiny sirénového tónu. 
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Obrázek č. 23 Hladina akustického tlaku při tónu č. 2 YELP, ve vzdálenosti 3 m  

 
Tabulka č. 19 Distribuční hladiny sirénového tónu YELP 

L1 [dB] L5 [dB] L10 [dB] L50 [dB] L90 [dB] L95 [dB] L99 [dB] 

102,0 101,7 101,5 100,5 99,5 99,4 92,2 

 
 

HI-LO 
Základem tónu HI-LO je střídání dvou tónů, vysokého a nízkého. Charakteristiku 

sirénového tónu č. 3 HI-LO, udává tabulka č. 20. [30] 

 

Tabulka č. 20 Charakteristika tónu WAIL 

Frekvenční rozsah sirénové tónu Opakovací perioda sirénového tónu Nejistota 

780/1040 Hz 666 ms +/- 5% 

 

Naměřenou hodnotu hladiny akustického tlaku ve frekvenčních pásmech udává obrázek 

č. 24. Tabulka č. 21 zaznamenává naměřené distribuční hladiny sirénového tónu. 
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Obrázek č. 24 Hladina akustického tlaku při tónu č. 3 Hi-LO, ve vzdálenosti 3 m  

 
Tabulka č. 21 Distribuční hladiny sirénového tónu HI-LO 

L1 [dB] L5 [dB] L10 [dB] L50 [dB] L90 [dB] L95 [dB] L99 [dB] 

101,9 100,7 99,9 97,6 95,5 94,9 93,8 

 
 
Distribuční procentní hladiny 

Tyto hladiny nám vyjadřují, jaké procentní zastoupení má hladina akaustické tlaku ve 

frekvenční analýze. Distribuční hladina L1 znázorňuje, že hladina akustického tlaku byla 

překročena v 1% doby měření. Jde tedy o maximální hodnotu hladiny akustického měření 

(ojedinělá špička). Distribuční hladina L99 znázorňuje, že hladina akustického tlaku byla 

překročena v 99% doby měření. L99 ukazuje minimální dosaženou hodnotu hladiny 

akustického měření. [9] 

Při porovnání distribučních hodnot, dosahují všechny sirénové tóny stejného podílů v 

době měření. Případné odchylky jsou způsobeny nejistotou měření. Toto zjištění nám 

potvrzuje, že mezi měřenými výstražnými soupravami nejsou akustické rozdíly. 

 
Útlum zvuku v důsledku pohlcování zvuku v atmosféře 

Cursor: (A)  Leq=98,0 dB  LFmax=102,5 dB  LFmin=93,2 dB
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Základní mechanismy pohlcování v atmosféře vysvětluje norma ČSN ISO 9613-1 

(01 1664). Útlum zvuku závisí na: frekvenci, teplotě, vlhkosti a tlaku vzduchu. Zvláště je 

pohlcování v atmosféře citlivé na velké změny koncentrace vodní páry. [7] Norma také uvádí 

tabelární hodnoty součinitele útlumu způsobeného pohlcováním v atmosféře pro různé 

klimatické podmínky (dB/km). Útlum zvuku pro vybrané frekvence, při teplotě vzduchu 20°C 

a relativní vlhkosti 70%, vyjadřuje tabulka č. 22.  

 
Tabulka č. 22 Útlumy zvuku v atmosféře pro vybrané frekvence [7] 

Teplota vzduchu: 20°C 
Relativní vlhkost 70% 

Vyvolená frekvence (Hz) Útlum zvuku v atmosféře α (dB/km) 

500 2,80 

630 3,48 

800 4,19 

1000 4,98 

1250 5,92 

1600 7,18 

 
Frekvenční rozsah 1 a 2 sirénového tónu je 540 – 1500 Hz. Frekvenční rozsah 3 

sirénového tónu je 780/1040 Hz. Největší útlum zvuku nastává u sirénových tónu při 

frekvenci 1600 Hz. Tato frekvence bude, oproti ostatním frekvencím, nejméně slyšitelná na 

velké vzdálenosti. Nejmenší útlum zvuku nastává u sirénových tónu při frekvenci 500 Hz.  

Aby člověk dokázal bezpečně rozeznat sirénový tón, musí slyšet všechny jeho frekveční 

složky. Dále musí být dostatečný odstup hladiny akustického tlaku od pozadí. V souladu s 

technickými normami můžeme brát dostatečný odstup od pozadí 10 dB.  

Z legislativních požadavků je dána minimální hodnota hladiny akustického tlaku 

výstražného znamení na 105 dB. [27] Z předchozích měření byla naměřena hladina 

akustického tlaku pozadí 70 dB.  

Nejvyšší společnou frekvencí sirénového tónu č. 1 a č. 2 je frekvence 1500 Hz. Pro tuto 

hodnotu nemáme tabelárně určený útlum, proto jsem vybral nejbližší možnou hodnotu, a to 

1600 Hz. Pokud vezmeme frekvenci z nejvyššího útlumu (1600 Hz), lze zjednodušeně 

vypočítat, do jaké vzdálenosti bude sirénový tón slyšet. Rozdíl mezi hladinou akustického 

tlaku sirény a hladinou akustického tlaku pozadí je ΔL = 35 dB.  
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Obdobně pro sirénový tón č. 3 HI-LO. Nejvyšší frekvenci sirénového tónu č. 3 je 

frekvence 1040 Hz.  
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Tento příklad výpočtu je teoretický. Jak již bylo naznačeno, útlum zvuku je závislý na 

rozdílných atmosférických podmínkách. Dále je útlum zvuku odlišný ve volné krajině a 

městské zástavbě. Podrobnější metody výpočtu útlumu zvuku, uvádí norma ČSN ISO 9613-1 

(01 1664) a ČSN ISO 9613-2 (01 1664). [7, 8] 

 

Volba sirénového tónu 
Volba sirénového tónu je závislá na tom, v jakém prostředí bude zvláštní zvukové 

výstražné zařízení použito. Prostředí můžeme rozdělit na zastavěný prostor (např. města) a 

volný prostor (např. vedlejší komunikace bez zástavby).  

V zastavěném prostoru nelze zcela bez obav doporučit všechny sirénové tóny. Tuto 

obavu způsobuje dlouhá opakovací perioda tónu WAIL. Opakovací perioda sirénového tónu 

WAIL je 4 s. Než dojde k nárůstu maximální hladiny akustického tlaku, nemusí být ostatními 

účastníky provozu zaznamenán výstražný signál. Může nastat situace, kdy ostatní účastníci 

provozu nedají policejnímu vozidlu přednost v jízdě. Toto riziko stoupá zvláště při průjezdech 

křižovatkou v hustě zastavěné části města, kdy může dojít k akustickému stínění budovami. 

Hrozí zde riziko tragické události a doporučením je zvolit tón s kratší opakovací periodou 

sirénového tónu, např. YELP, HI-LO. 

Ve volném prostoru lze použít všechny sirénové tóny uložené ve výstražném a 

rozhlasovém zařízení. Ve volném prostoru je teoretický doslech sirény za příznivých 

podmínek přibližně 5 km.  

 

 

7.4 Hladina akustického tlaku v kabině 

Pro měření hladiny akustického tlaku v kabině byly použity některé ustanovení uvedené 

v normě ČSN ISO 5128 (01 1685). [4] Na měření směrového působení byla k dispozici 

výstražná souprava typu VSL 012FL, umístěná na Škoda Octavia „v nových policejních 
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barvách“. Důvodem změření jen jednoho typu výstražné soupravy bylo, že rozdíly mezi 

výstražnými soupravami jsou na úrovni nejistoty měření. Provedena byla zkouška za stojícím 

vozidlem. Měřící místo bylo na sedadle řidiče, jak zobrazuje obrázek č. 25. Podrobnější 

specifikace podmínek měření je zaznamenána v protokolu, který je součástí přílohy č. 5. 

 

Obrázek č. 22 Poloha mikrofonu vzhledem k sedadlu [4] 
 

Měřena byla hladina akustického tlaku pozadí v kabině vozidla, a pak následně hladina 

akustického tlaku při zapnutém zvláštním zvukovém výstažném zařízení. Pro přehlednost 

jsou údaje zaznamenány v tabulce č. 16. Obrázek č. 25 zaznamenává hladiny akustického 

tlaku v kmitočtových pásmech tónu č. 1 WAIL. 
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Obrázek č. 25 Hladina akustického tlaku v kmitočtových pásmech tónu č. 1 WAIL 

 
 
Tabulka č. 23 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

Místo měření 
Naměřená ekvivalentní hladina 

akustického tlaku [dB] 

Pozadí hluku mimo kabinu vozidla (údaj převzatý 
z kapitoly Hladina akustického tlaku… bod č. 7) 

53,1 dB 

Pozadí hluku v kabině vozidla 36,6 dB 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku mimo kabinu 
vozidla, při zapnutém tónu č.1 WAIL (údaj převzatý 
z kapitoly Hladina akustického tlaku… bod č. 7) 

112,9 dB 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v kabině vozidla, 
při zapnutém tónu č.1 WAIL  

89,1 dB 

 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku v kabině, při zapnutém tónu č. 1 WAIL, zaokrouhlená 
na celý decibel je LAeq = 89 ± 3 dB. 
 

Diskuze k naměřeným hodnotám akustického tlaku v kabině 

Z naměřených výsledků je patrný velký pokles hladiny akustického tlaku. Rozdíly jsou 

mezi měřením v kabině vozidla a mimo kabinu vozidla. Pokles ekvivalentní hladiny při měření 

Cursor: (A)  Leq=89,1 dB  LFmax=96,3 dB  LFmin=69,8 dB
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pozadí hluku v kabině vozidla a mimo kabinu vozidla byl o 16,5 dB. Pokles ekvivalentní 

hladiny při měření sirénového tónu v kabině vozidla a mimo kabinu vozidla byl o 23,8 dB. 

Jde o výrazné poklesy ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Z těchto údajů lze 

vyvozovat, že odhlučnění automobilů je na dobré úrovni. Při používání zvláštního zvukového 

výstražného zařízení je vítanou vlastností, pokud je obsluha v kabině. Dochází k poklesu 

hladiny akustického tlaku, které je vystaven zaměstnanec policie. Přesto je ekvivalentní 

hladina akustického tlaku v kabině vozidla 89,1 dB a dochází k překročení hygienického. Na 

zaměstnance Policie ČR jsou kladeny nároky na komunikaci (např. použití radiové 

komunikace), a tím je i dáno nemožnosti použití osobních ochranných pomůcek při práci. 

Řešením je stanovit doporučenou dobu práce v kabině při zapnutém provozu zvláštního 

výstražného zvukového zařízení.  

 
 
 
  



 

8 Výpočet ekvivale

Při každodenním používání 

riziko poškození sluchového 

hygienické limity hluku.  

Při provozu zvláštního výstražného zvukového zařízení 

akustického tlaku pohybují v

hladina akustického tlaku pohybuje nad 89

limitu zobrazuje graf č. 5 
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ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

používání zvláštního zvukového výstražného zařízení

riziko poškození sluchového orgánu a v takovémto případě je třeba dodržovat příslušné 

zvláštního výstražného zvukového zařízení se ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku pohybují v okolí vozidla nad 105 dB, v kabině vozidla se ekvivalentní 

hladina akustického tlaku pohybuje nad 89 dB. Grafické vyjádření překročení hygienického 

Grafické vyjádření překročení hygienického limitu u výstražné soupravy typu 
VSL 012LV 
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Pro výpočet sloužil vzorec pro zjištění ekvivalentní hladiny hluku A [23]: 
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Kde:  
LAeq,Ti   - je ekvivalentní hladina akustického tlaku A, která se vyskytuje v časovém intervalu Ti 

T - je typicky 480 minut – osmihodinová pracovní směna 
 

Provedený výpočet může posloužit jako návod pro podrobnější posouzení dodržování 

hygienických limitů při práci u zvláštního výstražného zvukového zařízení.  

8.1 Doporučená doba pobytu v okolí vozidla 

Doporučená maximální doba pobytu v okolí, při provozu zvláštního výstražného 

zvukového zařízení, je vypočtená tak, aby nebyl překročen hygienický limit. Předpokladem 

pro výpočet je, že se zaměstnanec Policie ČR vyskytuje v okolí zvláštního výstražného 

zvukového zařízení, při dvou provozních podmínkách sirény (zapnuté - vypnuté). Výpočet je 

prováděn za nejméně příznivých podmínek. Jako výchozí hodnoty pro výpočet byly použity 

hodnoty naměřené ve vzdálenosti 3 m.  

 

Máme dva časové intervaly doby práce, označené TH a T-TH. 
TH  – čas, kdy je zaměstnanec Policie ČR vystaven hluku sirény   
T-TH  – čas, kdy je zaměstnanec Policie ČR vystaven (tichu) hluku pozadí venkovního 
prostředí  
 
Tabulka č. 24 Veličiny potřebné k výpočtu 

Podmínky provozu a 
hygienický limit 

LAeq TH,T [min] Popis 

Zapnutá siréna 106,8 dB TH 
Zapnutá siréna, tón 
č. 1, vzdálenost 3 m 

Vypnutá siréna, 
Hluk pozadí 

67,0 dB T-TH 
Vypnutá siréna, 
vzdálenost 3 m 

Hygienický limit 
85,0 dB 

 
T 
 

Základní hygienický 
limit 

min480)( =−+= HH TTTT  
 
Odvození výpočtu doporučené doby práce: 
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Dosazení do odvozeného vzorce pro doporučenou dobu práce: 

( )
min4,3
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Vypočtená doporučená doba práce, při zapnutém zvláštním zvukovém varovném 

zařízení, je max. 3,4 min. Tato doba reprezentuje maximální přípustný čas při každodenním 

používání sirény tak, aby nedošlo k překročení hygienických limitů.  

 

8.2 Doporučená doba pobytu v kabině vozidla  

Doporučená doba pobytu v okolí, při provozu zvláštního výstražného zvukového zařízení, 

je vypočtená tak, aby nebyl překročen hygienický limit. Předpokladem pro výpočet je, že 

zaměstnanec policie ČR bude po celou dobu v kabině vozidla, při zapnutém provozu 

zvláštního výstražného zvukového zařízení. V úvahu jsou brány dvě provozní podmínky sirény 
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(zapnuté - vypnuté). Výpočet je prováděn za nejméně příznivých podmínek. Jako výchozí 

hodnoty pro výpočet byly použity hodnoty naměřené v kabině vozidla.  

 

Máme dva časové intervaly doby práce, označené TH a T-TH. 
TH  – čas, kdy je zaměstnanec Policie ČR je vystaven hluku sirény   
T-TH  – čas, kdy je zaměstnanec Policie ČR je vystaven (tichu) hluku pozadí v autě 
 
Tabulka č 25 Veličiny potřebné k výpočtu 

Podmínky provozu a 
hygienický limit 

LAeq TH,T [min] Popis 

Zapnutá siréna 89,1 dB TH 
Zapnutý tón č. 1, 
vzdálenost 3 m 

Vypnutá siréna, 
Hluk pozadí 

36,6 dB T-TH 
Vypnutá siréna, 
vzdálenost 3 m 

Hygienický limit 
85,0 dB 

 
T 
 

Základní hygienický 
limit 

min480)( =−+= HH TTTT  
 
Dosazení do odvozeného vzorce pro doporučenou dobu práce: 

( )
min7,186

1010

1048010480
1,891,06,361,0

6,361,010

85

≅
+−

⋅−⋅= ⋅⋅

⋅

H

H

T

T
       (24) 

 
Vypočtená doporučená doba práce v kabině vozidla, při zapnutém provozu zvláštního 

výstražného zvukového zařízení, je max. 186 min. Tato doba reprezentuje maximální 

přípustný čas při každodenním používání zvláštního výstražného zvukového zařízení tak, aby 

nedošlo k překročení hygienických limitů.  
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9 Závěrečné hodnocení a diskuze k výsledkům měření 

Pro zjištění akustických parametrů sirén byly navrhnuty tři okruhy měření, které 

dostatečně popíšou vlastnosti zvláštního výstražného zvukového zařízení. Bližší podrobnosti 

jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Navrhnuté čtyři okruhy měření pro zjištění 

akustických parametrů jsou: 

� Měření hladiny akustického tlaku a výkonu  

� Směrové působení zvláštního výstražného zvukového zařízení 

� Hladina akustického tlaku v kabině 

� Frekvenční rozsahy sirénových tónů 

 
Po zjištění ekvivalentních hladin akustického tlaku zvláštního varovného zvukového 

zařízení byl proveden výpočet doporučené doby výskytu v okolí a v kabině při provozu sirény 

tak, aby nebyl překročen hygienický limit. Kapitola zabývající se touto problematikou má 

název: 

� Doporučená doba pobytu v okolí vozidla  

� Doporučená doba pobytu v kabině vozidla  

 

Provedený výpočet může posloužit jako návod pro podrobnější posouzení dodržování 

hygienických limitů při práci u zvláštního výstražného zvukového zařízení.  

Hodnocení výsledků měření je uvedeno v příslušných kapitolách. 

 

9.1 Měření hladiny akustického tlaku a výkonu  

Všechny druhy zvláštních zvukových výstražných zařízení splnily legislativní požadavek 

na spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení. Legislativní požadavek je stanoven na 

hodnotu min. 105 dB (A) a je splněn na polokulové ploše o poloměru r = 2 m, obklopující 

světelnou rampu.  

Z výsledných vypočtených hodnot akustického výkonu byly zjištěny jen nepatrné rozdíly 

mezi světelnými rampami, které jsou na úrovni nejistoty měření. Důvodem proč nejsou 

rozdíly mezi rampami, lze vysvětlit následovně. Při všech světelných rampách bylo použito 

stejného výstražného a rozhlasové zařízení modelové řady AZD 530A. Tento typ má ve všech 
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konfiguracích stejný výkon v sirénovém provozu. Dalším výkonným prvkem jsou použité 

reproduktory. Použité reproduktory ve světelných soupravách mají výkony od 100 W do 

130 W, ale jejich výkon je závislý na použitém zesilovači. Na měření má vliv také zapojení 

celého systému na elektrickou síť v autě. Vzhledem k naměřeným výsledkům můžeme 

předpokládat, že nedocházelo ke kolísání provozního napětí.  

Měření podle metodiky, uvedené v normě ČSN ISO 3744, je časově náročné. Zjištěním, 

že mezi světelnými rampami nejsou akustické rozdíly, se následně měřilo pouze na jedné 

světelné rampě. Tím se významně snížil čas potřebný pro měření.  

 

9.2 Směrové působení zvláštního výstražného zvukového zařízení 

Měření slouží k hodnocení účinku na okolní postavy, které se mohou vyskytnout 

v blízkosti světelné rampy. Tento případ může nastat při upozorňování veřejnosti na hrozící 

nebezpečí. Vzdálenost 3 m byla vybrána jako průměrná vzdálenost mezi vozidlem na vozovce 

a chodcem na chodníku. Průměrná hodnota hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m 

kolem vozidla je 99,7 dB (A). Při výskytu chodce na chodníku jsem zvolil hodnoty naměřené 

na pravé straně vozidla, měřící místa č. 2, 3 a 4. Průměrná hodnota hladiny akustického tlaku 

na těchto měřících místech je 96 dB (A). Naměřená hodnota ve vzdálenosti 3 m je menší, než 

práh bolesti (125 dB). [12] Je třeba zdůraznit, že každý jedinec má individuální práh sluchu. 

Nelze tedy vyloučit poškození sluchu u citlivých jedinců, jako jsou děti a starší lidé. 

 

9.3 Frekvenční rozsahy sirénových tónu 

V současné době se v České Republice používají plynule proměnné americké tóny, 

nazývané WAIL, YELP a Hi-Lo. Tyto tóny byly také uloženy v použitých výstražných a 

rozhlasových zařízeních typové řady AZD 530A. Pro tóny WAIL a YELP, je teoretický dosah 

slyšitelnosti 5 km, pro tón HI-LO přibližně 7 km. Zjištěný dosah je značně závislý na 

atmosférických podmínkách a prostředí provozu. 

Při použití výstražných sirénových tónu ve městě nelze zcela bez obav doporučit všechny 

sirénové tóny. Tuto obavu způsobuje dlouhá opakovací perioda tónu WAIL. Opakovací 

perioda sirénového tónu WAIL je 4 s. Než dojde k nárůstu maximální hladiny akustického 

tlaku, nemusí být ostatními účastníky provozu zaznamenán výstražný signál. Může nastat 
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situace, kdy ostatní účastnící provozu nedají policejnímu vozidlu přednost v jízdě. Zvláště 

toto riziko stoupá při průjezdech křižovatkou v hustě zastavěné části města. Může dojít 

k akustickému stínění budovami. Hrozí zde riziko tragické události a doporučením je zvolit 

tón s kratší opakovací periodou sirénového tónu, např. YELP, HI-LO,  ještě před průjezdem 

křižovatkou. 

Ve volném prostoru lze použít všechny sirénové tóny uložené ve výstražném a 

rozhlasovém zařízení.  

 

9.4 Hladina akustického tlaku v kabině  

Měřena byla hladina akustického tlaku pozadí v kabině vozidla, a pak následně hladina 

akustického tlaku při zapnutém zvláštním zvukovém výstažném zařízení. Z naměřených 

výsledků nastalo snížení ekvivalentní hladiny při měření sirénového tónu v kabině vozidla a 

mimo kabinu vozidla o 23,8 dB. Z tohoto údaje lze vyvozovat, že odhlučnění automobilu je 

na dobré úrovni. Při používání zvláštního zvukového výstražného zařízení je, pokud je 

obsluha v kabině, vítanou vlastností. Dochází k poklesu hladiny akustického tlaku, kterému je 

vystaven zaměstnanec policie. Přesto je ekvivalentní hladina akustického tlaku v kabině 

vozidla Laeq = 89,1 dB a dochází k překročení hygienického limitu, daného nařízením vlády 

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

hygienický limit pro ustálený a proměnný hluk je LAeq,T = 85,0 dB). Na zaměstnance Policie ČR, 

jsou kladeny nároky na komunikaci (např. použití radiové komunikace) a tím je i dána 

nemožnost použití osobních ochranných pomůcek při práci. Řešením je stanovit 

doporučenou dobu práce v kabině při zapnutém provozu zvláštního výstražného zvukového 

zařízení.  

 

9.5 Doporučená doba pobytu v okolí a v kabině vozidla  

Už z povahy používání sirény je zřejmé, že musí dojít k překračování hygienických limitů 

při každodenním užíváním akustického zařízení. Ačkoliv se může zdát, že používání sirén je 

jen občasné, i tak může docházet k překračování hygienických limitů u zaměstnanců Policie 

České republiky. Možným řešením je stanovit doporučenou dobu práce při zapnutém 

provozu zvláštního výstražného zvukového zařízení.  
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Vypočtená doporučená doba práce v okolí (ve vzdálenosti 3 m), při zapnutém zvláštním 

zvukovém varovném zařízení, je max. 3,4 min. Vypočtená doporučená doba práce v kabině 

vozidla, při zapnutém provozu zvláštního výstražného zvukového zařízení, je max. 186 min. 

Tato doba reprezentuje maximální přípustný čas při každodenním používání sirény tak, aby 

nedošlo k překročení hygienických limitů.  

Při hodnocení rizika hluku na zaměstnance Policie ČR je nutné přihlédnout k důvodům 

použití zvláštního zvukového výstražného zařízení, které je nutno sledovat v zájmu odvrácení 

hrozícího nebezpečí. Je třeba si uvědomit, že následky při neúspěšném odvrácení hrozícího 

nebezpečí mohou být tragické.   

Provedený výpočet může posloužit, jako návod pro podrobnější posouzení dodržování 

hygienických limitů při práci u zvláštního výstražného zvukového zařízení.  
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10 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval problematikou hodnocení a měření akustických 

parametrů zvláštních zvukových výstražných zařízení v reálných podmínkách provozu vozidel 

Policie ČR. Pro účely zjištění akustických parametrů majáků Policie ČR jsem měření rozdělil 

do několika okruhů. Všechna měření proběhla v souladu s příslušnými mezinárodními 

standardy. 

Měření akustického výkonu odhalilo, že nejsou akustické rozdíly mezi měřenými 

výstražnými soupravami. Tento poznatek byl i následně vysvětlen. Výsledky měření byly 

konfrontovány s příslušnou  legislativou, obsahující požadavky na akustické parametry 

zvláštního zvukového výstražného zařízení.  

Pozornost je také věnována rozdílům používaných výstražných signálů a jejich rozdílné 

charakteristice. U výstražných signálů se věnuji také správné volbě sirénových tónů.  

V diplomové práci hodnotím akustické účinky na okolní osoby, které se mohou 

vyskytnout v blízkosti světelné rampy. Naměřené hodnoty byly menší, než práh bolesti, ale je 

třeba zdůraznit, že každý jedinec má individuální práh sluchu. Nelze tedy vyloučit závažné 

poškození sluchu u citlivých jedinců, jako jsou děti a starší lidé. 

Dále je hodnocen účinek hluku, při používání zvláštního zvukového výstražného zařízení, 

na zaměstnance Policie ČR. Ačkoliv se může zdát, že používání sirén je občasné, může 

docházet k překračování hygienických limitů při každodenním provozu. Z tohoto důvodu 

jsem provedl výpočet doporučené doby pobytu u zvláštních zvukových výstražných zařízení. 

Provedený výpočet může sloužit, jako návod pro podrobnější posouzení dodržování 

hygienických limitů při práci u zvláštního výstražného zvukového zařízení.  

Zpracování naměřených hodnot akustických parametrů majáků Policie ČR může být dále 

využito ke zjištění změny akustických parametrů v husté zástavbě. Pro možnost pokračovaní 

jsou všechny naměřené akustické parametry uloženy v elektronické podobě. 

Při hodnocení účinků hluku je nutné přihlédnout k důvodům použití zvláštního 

zvukového výstražného zařízení, které je nutno používat v zájmu odvrácení hrozícího 

nebezpečí. Je třeba si uvědomit, že následky při neúspěšném odvrácení hrozícího nebezpečí 

mohou být tragické. Proto je velmi důležité se problematikou měření a hodnocení hluku 

zvláštního zvukového výstražného zařízení dále zabývat. 
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12 Seznam příloh 

Příloha č. 1 Protokol - Měření hladiny akustického tlaku výstražné světelné soustavy 
VSL 012FL, Škoda Octavia „v nových policejních barvách“  
 
 
Příloha č. 2 Protokol - Měření hladiny akustického tlaku výstražné světelné soustavy 
VNK 530, Škoda Octavia „ve starém barevném provedení“ 

- Příloha je uložena v elektronické podobě 
 
 
Příloha č. 3 Protokol - Měření hladiny akustického tlaku výstražné světelné soustavy 
VSL 012LV, Ford Mondeo  

- Příloha je uložena v elektronické podobě 
 
 
Příloha č. 4 Protokol - Směrové působení výstražné světelné soupravy VSL 012LV, Ford 
Mondeo 

- Příloha je uložena v elektronické podobě 
 
 
Příloha č. 5 Protokol - Měření hladiny akustického tlaku v kabině vozidla při provozu 
výstražné světelné soupravy VSL 012FL 

- Příloha je uložena v elektronické podobě 
 
 




