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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá hlukem z automobilové dopravy na pozemní komunikaci 

č. 490 II. třídy, která vede přes obec Fryšták. Měřící místo bylo zvoleno v chráněném ven-

kovním prostoru staveb. Jedná se o rodinný dům č.p. 287. Byla provedena série 24 hodino-

vých měření v období od června do dubna ve vybraných dnech v týdnu (pondělí, středa a 

sobota). Při měření se pouţíval zvukoměr HD 2110 od firmy Delta OHM. Měřená veličina 

byla LAeq,T v [dB]. Ze získaných výsledků jsme vyhodnotili, jaký vliv mají fyzikální faktory 

a počasí na ekvivalentní hladinu akustického tlaku. Dále jsme porovnali naměřená data 

s imisními limity a vypracovala se hluková studie v programu HLUK+ verze 9 profi., 

v dané lokalitě. 

 

Klíčová slova: hluk, doprava, zvukoměr HD 211O, LAeq,T, imisní limity, hluková studie, 

HLUK+ verze 9 profi.   

 

ABSTRACT 

This diploma paper deals with the noise caused by the traffic on the subarterial road num-

ber 490 which leads through the village Fryšták. The point of measurement was outside in 

the protected area of buildings – in the family house number 287. The measurements were 

taken from June 2010 to April 2011 every week on Monday, Wednesday and Saturday. The 

sound-level meter HD 2011 by Delta OHM was used. The measurand was LAeq,T in [dB]. 

The obtained data enabled us to analyse the impact of the physical factors and weather on 

the equivalent level of acoustic pressure. Next we compared the obtained data with the 

immission limits and worked up the noise study for the given locality. For this sound study 

we used the version 9 profi of the computer program HLUK+ (NOISE+) version 9 profi.. 

 

Keywords: noise, traffic, sound-level meter HD 2011, LAeq,T, immission limits, noise study, 

HLUK+(NOISE+) version 9 prof.
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ÚVOD 

Na začátku jednadvacátého století je jedním z nejdůleţitějších úkolů chránit ţivotní 

prostředí. Z pohledu ochrany ţivotního prostředí se hluk řadí hned za znečištění ovzduší a 

povrchových vod. Dlouhodobé působení nízkých hladin hluku, ale i okamţitá expozice 

naměrné hladiny hluku, má prokazatelný negativní vliv na lidský organismus. Dochází 

zejména k nespavosti, nesoustředění a můţe vést aţ ke ztrátě sluchu. 

 V dnešní době dochází k nárůstu nejen silniční dopravy a to má za následek zvyšo-

vání hladiny hluku a tím i překračování povolených hygienických limitů. Tyto limity jsou 

uvedeny v nařízení vlády. č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hlu-

ku a vibrací. 

 Diplomová práce je zaměřena na hluk z automobilové dopravy na silnici II. třídy, 

která vede přes obec Fryšták. Měřící místo bylo zvoleno v chráněném venkovním prostoru. 

Jedná se o rodinný dům č.p. 287. Bylo provedeno celoroční měření hluku ve vybraných 

dnech v týdnu (pondělí, středa a sobota). Při měření se pouţíval zvukoměr HD 2110 od 

firmy Delta OHM. Měřená veličina je ekvivalentní hladina akustického tlaku v dB. Ze zís-

kaných výsledků jsme vyhodnotili, jaký vliv mají fyzikální faktory a počasí na ekvivalentní 

hladinu akustického tlaku.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HLUK JAKO FAKTOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vysoké hladiny hluku spolu se znečišťováním ovzduší a vod se v dnešní době stalo nebez-

pečím civilizace. 

Hlučnost v ţivotním prostředí roste s pokračující technizací našeho ţivota v takové míře, 

ţe nejen překračuje v podstatném počtu případů hranici zdravotní únosnosti, ale v mnohých 

případech se vymyká technicko-ekonomickým moţnostem udrţet rostoucí hlučnost pro-

středí pod přijatelnou hranici.[1] 

Hlukem můţeme označit kaţdý neţádoucí zvuk. Jinak nelze hluk přesněji fyzikálně defi-

novat, neboť velmi záleţí na vztahu člověka k danému zvuku. Pro někoho můţe být tento 

zvuk hlukem, ale pro jiného občana bude důleţitým zdrojem informací. Proto boj proti 

hluku není bojem proti hluku vůbec, ale bojem proti zbytečnému neúměrně silnému hluku, 

který ruší a znepříjemňuje pobyt a práci člověka, popřípadě ohroţuje jeho zdravotní stav . 

Jednou z nejzávaţnějších vlastností hluku je, ţe se šíří na poměrně velké vzdálenosti, stov-

ky metrů i více. Přitom se šíří stejně dobře vzduchem i vodou nebo pevnou hmotou. Kdyţ 

působí jeden zdroj hluku, můţe obklopit naše pracoviště nebo místo pobytu v důsledku 

uvedených efektů akustická energie tak, ţe není moţno předem určit kde je zdroj zvuku 

umístěn. V důsledku tohoto jevu působí hluk na kaţdého, kdo je v dosahu akustické ener-

gie. Postihuje toho, kdo zdroj obsluhuje, ale i osoby, které se zdrojem nemají nic společné-

ho. Jako příklad můţeme uvést osobní automobil, který často řídí jenom jedna osoba. Hlu-

kem tohoto automobilu není exponován pouze jeho uţivatel, ale tisíce lidí na ulicích města 

a v přilehlých obytných budovách. Ve volném terénu můţe běţný dopravní prostředek se 

svým hlukem zamořit území o ploše několik čtverečních kilometrů 

V technické literatuře se udává, ţe vzrůst hlučnosti v  ţivotním prostředí činí 1 dB za rok. 

Tato hodnota nám ukazuje, ţe dochází k prudkému vzrůstu hlučnosti a varuje nás před dal-

ším moţným negativním vývojem. V dřívějších dobách byla hlukem exponována jenom 

úzká skupina lidí např. kováři a kotláři. V dnešní době je to právě naopak. Těţko dnes na-

leznete skupinu lidí, kteří nejsou exponováni hlukem. 

 

Vývoj techniky se neustále zlepšuje, dochází ke stálému zvyšování výkonu strojů a techno-

logických zařízení. Z původních hodnot několika desítek koní vzrostly jejich výkony na 
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desítky tisíc koní. Hustá dopravní síť ve městech dokáţou potom hlukově exponovat mili-

ony občanů ve všech koutech naší republiky. Obdobná tendence jsou i u ostatních doprav-

ních prostředků. 

K růstu hlučnosti přispívají i umisťování nových druhů strojních zařízení v obytných budo-

vách. I kdyţ se v minulosti stroje v obytných budovách téměř nevyskytovaly, je dnes téměř 

pravidlem, ţe zde instalujeme klimatizační zařízení, bojlery, moderní reprodukovatelná 

hudba a vytápěcí zařízení a další různé stroje pro domácnost. 

Z těchto poznatků vzniku a růstu hlučnosti můţeme učinit závěr, ţe z hlediska ochrany 

člověka před nadměrnou expozicí hlukem si musíme všímat oblastí pracovního prostředí, 

výroba strojů, venkovního prostoru a vnitřního prostoru obytných budov a staveb. Aktivity 

různých spolků, které věnují pozornost ochraně ţivotního prostředí, které vedou občany 

k většímu zájmu o tiché prostředí [2, 3]. 
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2 HLUK A JEHO ÚČÍNKY NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

Za hluk je povaţován nepříjemný, neţádoucí anebo škodlivý zvuk. Dnes patří 

k nejrozšířenějším škodlivinám, ţivotního a pracovního prostředí. Váţným problémem se 

stává zejména v posledních letech v souvislosti s rozvojem průmyslu a dopravy. Hluková 

zátěţ populací pochází ze 40 % z pracovního a 60 % z mimopracovního prostředí. 

V osídlených aglomeracích v mimopracovním prostředí převaţuje hluk z dopravy. 

V krajinách Evropské unie, je přibliţně 40 % populací exponováno dopravním hlukem 

s ekvivalentní hladinou přesahující 55 dB (A) a 20 % obyvatelstva dopravním hlukem 

s ekvivalentní hladinou přesahující 65 dB (A) přes den. V nočních hodinách je přes 30 % 

populace exponováno ekvivalentní hladinou hluku přesahující 55 dB (A) [4]. 

Nejvíce prokázané jsou účinky hluku na sluchový orgán. Bylo prokázáno, ţe dlouhodobá 

expozice hlukem při hladině akustického tlaku vyšší neţ 85 dB se projeví sníţením citli-

vosti lidského ucha. Z tohoto důvodu byla také hladina 85 dB stanovena jako přípustný 

expoziční limit pro expozici hlukem v pracovním prostředí. 

V posledních letech bylo zpracováno mnoho studií na téma účinky hluku na lidské zdraví, 

které jednoznačně prokázaly další vliv na lidský organismus, které označujeme jako nespe-

cifické účinky hluku na lidský organismus. Jedná se zejména o: 

 poruchy spánku: Ze studie vypracované v Bělehradě, kde se zaměřili na tuto pro-

blematiku zjistili, ţe obyvatelé, kteří ţijí u rušných ulic a kde ekvivalentní hladina 

akustického talku převyšuje 65 dB (A) mají zvýšené poruchy spánku, časté probou-

zení v průběhu noci a celková únava po spánku. Neţ obyvatelstvo, které ţije v klid-

né oblasti, kde ekvivalentní hladina akustického tlaku je menší neţ 55 dB [5]. K 

podobnému závěru došli ve studii vypracované v Norsku ve městě Oslo [6]. 

 hypertenze zvýšení krevního tlaku: Na vznik vysokého krevního tlaku můţe mít 

vliv hluk na pracovištích, kde hladina ekvivalentního tlaku je vyšší neţ 85 dB. Pů-

sobením hluku vyšším neţ 85 dB vzniká  dvojnásobně velké riziko zvýšení krevní-

ho tlaku neţ má riziko vyššího věku a asi poloviční riziko ve srovnání s tím, má-li 

někdo rodiče či prarodiče, kteří trpěli hypertenzí. Relativní riziko infarktu se při 

hladinách hluku dosahujících prostředí AeqL 62 dB-65 dB pohybuje mezi 1,05 a 

1,3 a při hladinách AeqL >66 dB mezi 1,1 a 1,6. To představuje zvýšení rizika o 10% 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 15 

 

-60% . Vyjdeme-li z minimální hodnoty rizika, znamená to zvýšení o 10 %. Je-li u 

nás hlukem o AeqL >65 dB zasaţeno skutečně 40 % obyvatel, znamená to, ţe cca  

4 % infarktů je moţno povaţovat za způsobené hlukem [7]. 
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3 ZÁKLADNÍ POJMY A VELIČINY V AKUSTICE 

 Zvuk 

Zvukem nazýváme mechanické vlnění pruţného prostředí ve frekvenčním rozsahu slyšitel-

nosti lidského ucha 16 aţ 20000 kmitů za sekundu. Toto mechanické vlnění se šíří koneč-

nou rychlostí určitým prostředím. Například akustická vlna se ve vzduchu pohybuje rych-

losti okolo 340 m/s od místa rozruchu. Její rychlost ve vodě je podstatně vyšší, okolo 1500 

m/s. Zvuk se můţe šířit v plynech, kapalinách i v pevných látkách. Jinak akustika se zabý-

vá mechanickými kmity v širším frekvenčním pásmu Podle frekvenčního rozsahu rozezná-

váme [3, 5, 6]. 

  do 16 Hz………………………… infrazvuk 

 16 Hz – 20 kHz…………………………. zvuk (slyšitelný zvuk) 

 20 kHz – 1 GHz………………………… ultrazvuk 

  nad 1 GHz…………………………. Hyperzvuk 

 

 Akustické vlnění 

Zvuk se můţe šířit v plynech, kapalinách i pevných látkách ve formě akustického vlnění. 

Podle toho, zda částice prostředí kmitají ve směru šíření vlnění nebo kolmo k němu, dělíme 

vlnění na podélné a příčné. Zatímco u podélného vlnění je směr kmitu jednoznačně dán 

směrem šíření vlnění, u příčného vlnění musíme udávat téţ rovinu, ve které dochází k příč-

ným kmitům. Dalším faktem je, ţe šíření vlnění je spojeno s přenosem energie. 

U plynů a kapalin se můţe vyskytovat pouze podélné akustické vlnění, neboť jsou pruţné 

pouze ve smyslu objemové stlačitelnosti. U látek tuhých se můţe vyskytovat vlnění podél-

né i příčné.  

Akustické vlnění postupuje od zdroje zvuku ve vlnoplochách, jak je ukázáno na obr. č. 1. 

Vlnoplocha se vyznačuje tím, ţe v jejich všech bodech je v daném časovém okamţiku stej-

ný akustický stav[2,3]. 
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Obr. 1 Šíření zvuku od zdroje [10] 

 Vlnová délka 

Vlnová délka je vzdálenost, kterou urazí zvuková vlna za dobu jednoho kmitu, tedy perio-

du T [9]. 

Jestliţe se akustická vlna od zdroje šíří rychlost zvuku c a vlnění je s frekvencí f, pak pro 

vlnovou délku platí vztah 

 
Tf

c 1
  (3.1) 

Kde  je vlnová délka v [m] f je frekvence vlnění [Hz], c je rychlost šíření vlnění (rychlost 

zvuku) [m/s] a T je perioda vlnění [s] 

 Akustická rychlost  

Akustická rychlost je vektor, to znamená, ţe je určena nejen velikostí, ale i směrem. Je to 

rychlost, se kterou se částice prostředí pohybují v rytmu akustického tlaku (v plynném či 

kapalném prostředí ve směru šíření zvukových vln). Akustickou rychlost značíme v a vyja-

dřujeme ji v metrech za sekundu [m/s]. Akustická rychlost je veličina fyzikálně rovnocenná 

akustickému tlaku, ale akustický tlak je pouţíván k popisu vlastností zvukového pole pro-

to, ţe měřící přístroje pro přímé měření akustického tlaku jsou podstatně jednodušší neţ 

měřící přístroje pro měření akustické rychlosti; informace o směru šíření zvukové vlny, 
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která je obsaţena ve vektoru akustické rychlosti, není většinou důleţitá při měření hluku 

[1]. 

 Akustický tlak 

Zhušťování a zřeďování kmitajících částí prostředí odpovídá zvýšení či sníţení tlaku 

v plynech a kapalinách. To znamená, ţe celkový tlak v daném prostředí se při šíření vlnění 

mění, tedy kolísá okolo původního statického nebo barometrického tlaku ovzduší – obrá-

zek č. 2 [9]. 

Za akustický tlak p [Pa] je povaţována odchylka celkového tlaku (vzduchu nebo kapaliny) 

od tlaku statického při vlnění v daném prostředí. Akustický tlak je nasuperponován na ba-

rometrický tlak pb je dáno vztahem (3.2). Akustický tlak při vlnění o frekvenci f a fázovém 

posuvu φ má tvar harmonické funkce vztah (3.3). Barometrický tlak je hodnota přibliţně 

100000 Pa, kdeţto akustický tlak je veličina o mnoho řádu niţší. Zdravé lidské ucho začíná 

vnímat akustické tlaky od hodnot 2.10
-5

, coţ je v porovnání s barometrickým tlakem hod-

nota téměř zanedbatelná.[2, 9] 

  tppp bc   (3.2) 

        ftptptp 2coscos 00  (3.3) 

 

Obr. 2 Průběh akustického tlaku [10] 
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 Akustický výkon 

Mnoţství akustické energie, procházející za jednotku času myšlenou prostorovou plochu 

nazýváme akustickým výkonem P [W] je definován vztahem  

 SvpP   (3.4) 

Kde P je akustický výkon [W] p je akustický tlak [Pa], v je rychlost kmitání částic [m/s] a 

S je plocha [m
2
] 

Kaţdý zdroj hluku je definován akustickým výkonem jakoţto základním parametrem akus-

tického výstupu. Je výhodnější definovat zdroj jeho akustickým výkonem neţ akustickým 

tlakem. Akustický tlak totiţ závisí na vnějších faktorech, mezi něţ patří např. vzdálenost 

od zdroje, na orientaci příjemce, na teplotním a rychlostním gradientu prostředí apod. 

Akustický výkon zdroje je proto důleţitým absolutním parametrem např. hodnocení a 

srovnávání akustických zdrojů [9]. 

 Akustická intenzita 

Akustická intenzita je vektorová veličina, popisující mnoţství a směr toku akustické ener-

gie v daném místě prostředí.  

Důleţitou vlastností akustické intenzity je její směrovost, takţe určuje směr šíření akustic-

kého vlnění. Kolmo na směr vlnění je akustická intenzita rovna nule. Tuto vlastnost nemá 

akustický tlak, který je skalární veličinou [8]. 
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4 DECIBELOVÉ STUPNICE V AKUSTICE 

4.1 Hladiny 

Sledujeme-li šíření zvuku od zdroje k posluchači, zjišťujeme, ţe se při tom uplatňují zá-

kladní zákony z fyziky, jako je např. zákon o zachování hmoty a energie. Veličiny, jako je 

akustický tlak p [Pa], intenzita zvuku I [W/m
2
], akustický výkon W [W] apod. Podrobněj-

ším zkoumáním zjistíme, ţe se tyto veličiny mění běţně v praxi o mnoho řádů. Např. akus-

tický výkon, který odpovídá slabému šepotu, představuje hodnotu cca 1.10
-9

 W a křikem 

naopak můţeme vyzářit do prostoru akustický výkon asi 1.10
-3

 W. V širokém rozsahu se 

pohybují i ostatní akustické veličiny. Navíc podle Weber Fechnerova zákona, lze prokázat 

logaritmickou závislost mezi objektivními akustickými veličinami a subjektivním vjemem 

člověka. Z uvedených důvodů byl v technické akustické zaveden pojem „hladin“ jednotli-

vých akustických veličin, jejichţ jednotkou je „decibel“ [dB]. Norma ČSN 01 1304 určuje 

pro kaţdou veličinu jednotku v souladu s mezinárodními úmluvami ISO, referenční hodno-

tu [2, 3]. 

 Hladina akustického výkonu 

Hladina akustického výkonu LW [dB] je definován vztahem 

 LW=10log
0W

W
 (4.1) 

Kde LW hladina akustického výkonu v [dB] W je sledovaný akustický výkon [W] a W0 je 

referenční akustický výkon (W0 =10
-12

W) Kaţdému zvýšení akustického výkonu o jeden 

řád odpovídá zvýšení hladiny akustického výkonu o 10 dB. 

 Hladina akustického tlaku 

Hladina akustického tlaku Lp [dB] je definován vztahem 

 LP=20log
0p

p
 (4.2) 

kde Lp je hladina akustického tlaku v [dB] p je sledovaný akustický tlak [Pa] a p0 referenč-

ní akustický tlak (p0 =2.10
-5

Pa) čemuţ odpovídá v decibelové stupnici 0 dB. Kaţdému zde-

sateronásobení akustického tlaku v [Pa] odpovídá zvýšení hladiny akustického tlaku o 20 

dB. 
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 Hladina intenzity zvuku  

Tato hladina je definována vztahem 

 LI=10log
0I

I
 (4.3) 

Kde LI je hladina intenzity zvuku v [dB] I je intenzita zvuku sledovaného akustického sig-

nálu [W/m
2
] a I0 referenční hodnota intenzity zvuku (I0 =10

-12
W/m

2
) 

4.2 Vzájemná souvislost decibelových veličin 

 Souvislost mezi hladinou intenzity zvuku a hladiny akustického tlaku 

Je dáno vztahem 

 
c

c

p

p

c

p

c

p

I

I
LI







 00

0

00

2

0

2

0

log10log20log10log10   (4.4) 

Při běţných klimatických podmínkách poslední člen rovnice má hodnotu -0,2 dB, takţe 

vztah můţeme zjednodušit do tvaru 

 ppI LLL  2,0  (4.5) 

Ze vztahu (1.8) plyne, ţe na základě měření hladiny akustického tlaku přímo určovat hladi-

nu intenzity zvuku. Rozdíl -0,2 dB je zanedbatelný [3]. 

 Souvislost hladiny akustického výkonu a hladiny akustického tlaku 

Obklopíme-li zdroj akustické energie měřící plochou S, můţeme na ní měřením zjistit in-

tenzitu zvuku. Veškerý akustický výkon vyzářený zdrojem musí projít měřící plochou, tak-

ţe platí 

 SIW   (4.6) 

Dosadíme-li nyní tento vztah do definičního vzorce hladiny akustického výkonu dostaneme 

následující rovnici 
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  (4.7) 

Zvolíme li v posledním členu (4.7) velikost referenční plochy S0 = 1 m
2
, konečný tvar bude 

mít tvar 

 SLL pW log10  (4.8) 

resp: 

 SLL WP log10  (4.9) 

Pro přibliţně bodový malý zdroj zvuku, vyzařující rovnoměrně do všech směrů, lze konsta-

tovat, ţe ve vzdálenosti 1 m od středu bodového zdroje zvuku činí rozdíl mezi hladinou 

akustického a hladinou akustického výkonu přibliţně 10 dB. Při větších vzdálenostech je 

tento rozdíl podstatně větší [3]. 

4.3 Stanovení výsledných hladin dvou a více zvuků 

Intenzity dvou zvuků o různém kmitočtu se mohou v určitém kontrolním místě sečítat. Vý-

sledná hladina intenzity zvuku bude tedy dána vzorcem 

 



n

li

i
I

I

I
L

0

log10  (4.10) 

kde Ii je intenzita zvuku od i-tého zdroje[W/m
2
]. 

Pro hladinu akustického tlaku můţeme psát obdobný výraz 

 



n

i

i
p

p

p
L

1
2

0

2

log10  (4.11) 

kde pi je efektivní akustický tlak od i-tého zdroje [Pa] 

Ze vzorce (4.11) plyne, ţe při interferenci několika zvuků moţno získat výsledný efektivní 

akustický tlak vztahem 

 
22

2

2

1 ... npppp   (4.12) 
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4.4 Oktávové kmitočtové pásmo 

Při měření hluku se velice často zajímáme, jak velký amplitud dosahuje kontrolovatelný 

zvuk na určitých kmitočtech nebo kmitočtových pásmech. Kmitočtové sloţení zvuku můţe 

být při měření získáno pomocí akustických filtrů, které propustí od mikrofonu do vyhodno-

covacího bloku přístroje pouze signály. Buď se jedná o procentuálně konstantní šíři pásma 

nebo konstantní šíři pásma.Stroje které vyzařují čisté tóny, je vhodné měřit pomocí apara-

tur, které obsahují kmitočtové filtry konstantní šíře, neboť obvykle chceme pro další vývoj 

těchto strojů znát jejich diskrétní sloţky. Na druhé straně měření hluku, která mají slouţit 

k určení celkové hlučnosti, obvykle nevyţadují přesnou znalost spektra včetně úrovně dis-

krétní sloţek. V těchto případech pouţíváme kmitočtové filtry, resp. Kmitočtová pásma o 

procentuelně konstantní šířce. To splňují např. oktávová pásma obr. č. 3 [3]. 

Kmitočtové pásmo o šířce jedné oktávy je charakterizováno poměrem krajních frekvencí 

omezujících oktávu [2]. 

 
1

2

f

f
= 2  (4.13) 

Kde f1 je dolní frekvence oktávy a f2 je horní frekvence oktávy. Kaţdou oktávu označujeme 

stření frekvencí fm, kterou lze určit ze vztahu [3] 

 mf = 21 ff  (4.14) 

Jelikoţ jsou střední frekvence normovány, máme obvykle opačný problém, zjistit krajní 

frekvence v určité oktávě, které lze snadno stanovit po úpravě předcházejících výrazů. 

Dolní frekvence je dána vztahem 

 f1=
2

mf  (4.15) 

kdeţto pro horní frekvenci oktávového pásma můţeme pouţit výraz[2] 

 f2= 2mf  (4.16) 

Šířka oktávového pásma se tedy se středním kmitočtem zvětšuje, coţ dokumentuje násle-

dující rovnice 

  
22

1
212

m
m

f
fff 








  (4.17) 
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Kdybychom oktávová pásma očíslovali vzestupně tak, ţe 1. Oktávou by byla oktáva 

fm=31,5 Hz a poslední 10. Oktáva by byla na kmitočtu fm= 16 kHz, mohou se střední kmi-

točty v oktávách vypočítávat ze vztahu vzorce [3]. 

 fm=15,625.2
n 

(4.18) 

kde je n je číslo oktávy (1 aţ 10) 

 

Obr. 3 oktávové pásmo[10] 

 Třetinooktávové kmitočtové pásmo 

Rozdělíme-li oktávové pásmo na tři třetiny (logaritmických stupnicích), získáme třetinook-

távové pásmo obr. č.4. Musí pro něj platit následující závislost. Je-li frekvencemi f1 a f4 

ohraničeno pásmo jedné oktávy a frekvencemi f2, f3 krajní frekvence vnitřní třetiny oktávy, 

můţeme psát. 

 2logloglogloglog
1

4

3

4

2

3

1

2 
f

f

f

f

f

f

f

f
 (4.19) 

kde platí rovnost 
3

4

2

3

1

2

f

f

f

f

f

f
  (4.20) 

Poměr krajních kmitočtů v libovolné třetině oktávy je konstantní 
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 26,123

1

2 
f

f
 (4.21) 

Zásady, které platí po poměr krajních frekvencí v oktávě nebo v 1/3 oktávy, musíme uplat-

nit i při výpočtu středních kmitočtů v určitém pásmu [3] 

 

Obr. 4 třetinooktávové pásmo [10] 

4.5 Váhové filtry 

Subjektivní vjem zvuku lidmi je závislí na mnoha činitelích. Jedním z nich je nestejná cit-

livost lidského sluchu na různých kmitočtech. Pro přiblíţení měřených veličin vlastnostem 

lidského ucha byly zavedeny váhové filtry A, B, C a D, které připodobňují kmitočtovou 

charakteristiku vybraným křivkám hladin stejné hlasitosti. U váhových filtrů, jsou také za-

vedeny korekce V současné době jsou váhové filtry nedílnou součástí zvukoměrů. Přede-

vším se vyuţívá váhový filtr A. Váhový filtr B se jiţ nepouţívá [1, 8, 9]. 

 

Popis váhových filtrů 
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Filtr A – Svým průběhem filtrace signálu odpovídá frekvenční závislosti lidského sluchu.

 Kmitočtová charakteristika odpovídá převrácené křivce stejné hlasitosti v oblasti

 nízkých hladin akustického tlaku. 

Filtr C – Kmitočtová charakteristika odpovídá převrácené křivce stejné hlasitosti oblasti 

vysokých hladin akustického tlaku 

Filtr D – Speciální filtr pro měření leteckého hluku, jehoţ parametry jsou dány mezinárod-

ními normami. [8] 

Celková hladina akustického tlaku ze známých hladin v oktávových nebo třetinooktávo-

vých pásmech Li [dB] se vypočítá pouţití filtru A ze vztahu[9] 

 
 







n

i

KL

A
iAiL

1

1,0
10log10  (4.22) 

4.6 Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

V technické praxi se můţeme setkat s několika případy hlukové expozice. Časově proměn-

né hluky lze rozdělit do tří skupin: 

 hluk ustálený (zvukový signál je časově ustálený a hladina akustického tlaku se ne-

mění více neţ o 5 [dB]) 

 hluk proměnný (nastává, kdyţ hladina akustického tlaku A se mění v závislosti na 

čase o více neţ 5 [dB]) 

 hluk proměnný přerušovaný (v místě náhle mění hladinu akustického tlaku A a 

v průběhu hlučného intervalu, je zvuk ustálený např. Kompresory s občasným zapí-

náním) 

V případech, kdy hluk výrazněji kolísá s časem a není moţno jednočíselně charakterizovat 

hlukovou situaci hladinou akustického tlaku A obr. č.5 [3]. 

Proto byla pro hodnocení proměnných akustických signálů zavedena ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A TAeqL , [dB]. Je to fiktivní ustálení hladiny akustického tlaku A, která 

má stejné účinky na člověka během sledovaného časového úseku T, jako proměnlivá hladi-

na akustického tlaku A za stejný čas [3, 9]. 

Z časového rozloţení hladiny hluku, je ekvivalentní hladina hluku definována vztahem 
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 (4.23) 

kde TAeqL , je ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená v časovém intervalu T=τ2-τ1 

[s] a pA(τ) okamţitý akustický tlak A zvukového signálu [dB] 

Ekvivalentní hladina hluku umoţňuje hodnotit hlukovou expozici člověka v daném pro-

středí (pracovní, dopravní, doma, rekreační oblast, ve městě, v obci apod.) [9]. 

Vztah (4.23) lze po jistých úpravách transformovat na tvar 

 2115,0  pAAeq LL   (4.24) 

Kde AegL  je ekvivalentní hladina hluku v [dB] pAL  je průměrná hladina akustického tlaku 

[dB] a σ směrodatná odchylka od střední hodnoty [dB] 

 

Obr. 5 Příklad časového průběhu hladiny akustického tlaku A [11] 
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5 POHLCOVÁNÍ ZVUKU 

5.1 Energetická bilance při dopadu zvukové vlny na překážku 

Při dopadu zvukové vlny na nějakou překáţku (např. povrch stěny) se část zvukové vlny 

odrazí a část pohltí. Kromě toho můţe ještě část zvukové vlny projít do prostoru za stěnou. 

Energetická bilance při dopadu zvukové vlny na nějakou stěnu je znázorněna na obr. č.6.. 

Akustický výkon dopadající na 1 m
2
 povrchu stěny (tj. intenzita zvuku vlny dopadající na 

překáţku) I0 se rozdělí na následující dílčí sloţky: [12] 

 I1 – intenzita zvuku vlny odraţené, 

 I2 – intenzita zvuku vlny pohlcené, 

 I3 – intenzita zvuku vlny vyzářené za stěnu celkem, 

 I4 – intenzita zvuku vlny prošlé za stěnu otvory a póry, 

 I5 – intenzita zvuku vlny, kterou stěna vyzáří v důsledků svého ohybového kmitání 

do druhého poloprostoru, 

 I6 – intenzita zvuku vlny, která je vedena ve formě chvění do ostatních částí 

přiléhajících konstrukcí, 

 I7 – intenzita zvuku přeměněná ve stěně na teplo. 

 

Obr. 6 Energetická bilance při dopadu zvukové vlny na stěnu [12] 
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5.2 Činitelé zvuku 

Na základě energetické bilance při dopadu zvukové vlny na stěnu (viz obr. 6) lze definovat 

činitele zvuku. Schopnost tělesa pohlcovat zvuk je charakterizována činitelem zvukové 

pohltivosti , který je určen poměrem energie pohlcené určitou plochou k dopadající ener-

gii na tuto plochu. Lze ho vyjádřit rovnicí: 

 
0

2

I

I
  (4.1) 

Z hlediska zákona zachování energie je zřejmé, ţe činitel zvukové pohltivosti a 

 1,0 .Stěna, u které dochází k úplnému pohlcení veškeré dopadající akustické energie, 

je charakterizována činitelem pohltivosti  = 1. Naopak v případě dokonalého odrazu do-

padajícího akustického vlnění od povrchu stěny je tato stěna charakterizována činitelem 

pohltivosti  = 0. Činitel zvukové odrazivosti   je dán poměrem intenzity zvuku vlny 

odraţené od stěny k intenzitě zvuku vlny dopadající na danou stěnu: 

 
0

1

I

I
  (4.2) 

Podobně jako u činitele zvukové pohltivosti, velikost činitele zvukové odrazivosti leţí 

v intervalu  1,0 . Stěna s dokonalou odrazivostí zvuku je charakterizována činitelem 

odrazivosti 1 . Pokud se veškerá dopadající akustická energie pohltí ve stěně, pak  

0 .Z energetického hlediska musí tedy platit následující závislost mezi činitelem zvu-

kové pohltivosti a činitelem zvukové odrazivosti: 

 1   (4.3) 

Z výše uvedeného vztahu je zřejmé, ţe část dopadající energie akustického vlnění se pohltí 

ve stěně a zbylá část se odrazí od stěny [12]. 
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6 MĚŘENÍ DOPRAVNÍHO HLUKU 

6.1 Přístrojové vybavení 

 Zvukoměr 

V současné době s rozvojem digitálních měřících přístrojů představuje mnohem kompliko-

vanější měřící řetězec, který je vhodný pro mnoho různých druhů akustických měření. Jed-

no z moţných blokových schémat zvukoměru je zobrazeno na obr. 7.  

Nejdůleţitějším rozšířením, které přinesla moderní digitální technika je zabudovaný frek-

venční analyzátor v reálném čase, který je v tomto schématu vyznačen jen jako sada filtrů. 

Zvukoměr dále obsahuje zesilovač a analogové přepínaní rozsahu. Další částí jiţ souvisejí 

se zpracováním signálů a zobrazováním výsledků, které jsou realizovány digitálně. Nejprve 

bývá zařazen modul, který umoţňuje různé druhy filtrací. Zvukoměry standardně obsahují 

váhové filtry A a C a Lin (bez frekvenčního váţení) a moţnost oktávové nebo třetinooktá-

vové filtrace. Pro realizaci v digitálních měřidlech jsou váhové filtry dány předpisy. 

Důleţitou součástí, která do značné míry určuje třídu přesnosti zvukoměru, je převodník 

střídavého signálu na stejnosměrný. V analogovém provedení je výstupem napětí úměrné 

efektivní hodnotě vstupujícího střídavého napětí (tzv. efektovací obvod).  

Zobrazovací jednotka je dnes jiţ většinou digitální. Zobrazovaná hodnota pak přibliţně 

odpovídá průměru za čas daný časovou konstantou.  

Všechny moderní zvukoměry mají moţnost přenosu dat do počítače ty lepší pak i obou-

směrnou komunikaci [13]. 

K měření hluku v mimopracovní prostředí se pouţívají zvukoměry, které se podle technic-

kých poţadavků rozdělují na zvukoměry I třídy a zvukoměry II třídy[14].  
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Obr. 7 Blokové schéma zvukoměru[13] 

 Mikrofon 

Mikrofon je akusticko-mechanicko-elektrický měnič, který snímané kmitání vnějšího plyn-

ného prostředí převádí na elektrický signál. 

Nejčastěji se pouţívá kondenzátorový mikrofon, který má velmi dobré parametry (viz. obr. 

8). Především důleţitá je lineární frekvenční charakteristika v celém slyšitelném pásmu. 

Druhou významnou vlastností je dobrá časová stabilita. 

Princip je zaloţen na velmi tenké kovové membráně, která je napnuta před pevnou elektro-

dou, čímţ tvoří deskový kondenzátor. Vzdálenost mezi elektrodami se pohybuje kolem    

10 µm. Tlakové změny související s přítomnosti zvukového pole rozkmitávají membránu 

mikrofonu, čímţ způsobují změnu kapacity kondenzátoru. 

Připojením polarizačního napětí se dosahuje konstantního náboje na kondenzátoru, tím se 

změny kapacity převádějí na změny napětí [13,15]. 

Obr. 8 Kondenzátorový mikrofon[13] 

 

U 
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 Kalibrátor 

Akustické kalibrátory jsou navrţeny tak, aby po spojení se specifikovanými tipy mikrofonů 

ve specifikovaných konfiguracích, vytvářely jednu nebo více známých hladin akustického 

tlaku na jednom nebo více specifikovaných kmitočtech. 

Akustické kalibrátory mají dvě základní pouţití: 

a) při určování elektroakustické tlakové citlivosti specifikovaných tipů mikro-

fonů ve specifikovaných konfiguracích 

b) při kontrole a nastavení absolutní citlivosti akustických měřících zařízení, 

nebo jejich soustav 

Před začátkem a po skončení měření musí být mikrofon kalibrován akustickým kalibráto-

rem. Po ukončení měření se nesmí nastavení přístroje lišit od původně nastavené hodnoty o 

více neţ 0,5 dB, je-li odchylka větší, provede se nové nastavení všech přístrojů a nové mě-

ření[16,17]. 

 

6.2 Metodika měřen 

V roce 2001 byl vydán na základě MZd metodický návod hlavního hygienika. Metodický 

návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí HEM-300-11.12.01-

34065[17].  

Součástí je i metodika měření hluku z dopravy, která sjednocuje měřící postupy pro stano-

vení hlukové zátěţe lidí a území způsobované silniční dopravou. Které respektuje ustano-

vení ČSN ISO 1996- 1,2 [18-19].  

Výsledkem měření je ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB], která se doplňuje ne-

jistotou měření. Hlavním cílem měření hluku je získat objektivní informace o skutečném 

vlivu silniční dopravy na akustickou situaci v dané lokalitě. Tyto informace slouţí k hod-

nocení současné situace, k projektování dopravní trasy, k navrhování protihlukových opat-

ření a také k hodnocení realizovaných protihlukových opatření a případně při návrzích 

územních plánů měst a obcí[15]. 
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 Informace, které musí být zaznamenávány a uváděny ve zprávě 

a) doba den a místo měření; 

b) přístroje a jejich kalibrace 

c) měřené a, pokud je to relevantní, korigované hladiny akustického tlaku, váţené 

funkcí A a volitelně ve frekvenčních pásmech; 

d) odhad nejistoty měření spolu s pravděpodobnosti pokrytí; 

e) informace o hladinách akustického tlaku zbytkového zvuku během měření; 

f) časové intervaly při měřeních 

g) úplný popis měřících míst, včetně povrchu, stavu terénu a místních zdrojů a mikro-

fonů, včetně jejich výšek; 

h) popis provozních podmínek, včetně počtu projíţdějících motorových vozidel pro 

kaţdou odpovídající kategorii; 

i) popis meteorologických podmínek, včetně rychlosti větru, směru větru, míry oblač-

nosti, teploty, barometrického tlaku, vlhkosti a výskytu sráţek; 

j) metoda (metody) pouţité k extrapolaci měřených hodnot vzhledem k dalším pod-

mínkám[19]; 

 Místo měření 

Při měření je preferována vzdálenost 7,5 m od osy nejbliţšího jízdního pruhu komunikace, 

pokud cíl měření neurčí jinak. 

Místa měření v zastavěném území u oboustranně obestavených komunikací jsou přednost-

ně ve vzdálenosti 2 m (nejméně 1 m) od fasády přilehlé souvislé zástavby, nesouvislé zá-

stavby nebo na hranici pozemku, a to: [15] 

 v rovném úseku bez stoupání na té straně komunikace, kde je vzdálenost od do-

pravního pruhu menší 

 v místech se stoupáním na straně stoupacího pruhu 

U jednostranně obestavených komunikací jsou měřící místa přednostně ve vzdálenosti 2m 

(nejméně 1m) od fasády přilehlé souvislé zástavby, nesouvislé zástavby nebo na hranici 

pozemku, a to: 
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 ve vzdálenosti 25 m od osy nejbliţšího dopravního pruhu komunikace 

Měřící místa v nezastavěném území jsou na obou stranách komunikace ve vzdálenosti 25 

m, respektive 7,5 m od osy krajního jízdního pruhu. 

 Počet měřících míst 

Počet měřících míst musí být určen tak, aby kaţdý homogenní úsek komunikace byl pokryt 

alespoň jedním měřícím místem, pro lepší statické zpracování je lepší pokrýt úsek komuni-

kace více něţ jedním bodem. Za homogenní úsek se pokládá kaţdý úsek komunikace, ve 

kterém se nemění jeden z těchto parametrů: intenzita dopravy, počet jízdních pruhů, pod-

statněji sklon vozovky, případně charakter okolní zástavby [7, 15]. 

 Umístění mikrofonu 

Při měření hluku ve venkovním prostoru je mikrofon umístěn nejméně 3,5 m před plochu 

odráţející hluk a 3 m nad terénem zejména tam, kde se zjišťuje vliv hluku na zástavbu, 

např. při měření dopravního hluku a hlukových map, nebo 1,2 aţ 1,5 m nad terénem, 

zejména tam, kde se zjišťujje vliv hluku na osoby ve venkovním prostoru Při měření hluku 

ve venkovním prostoru budov se mikrofon umisťuje přednostně 2 m, nejméně však 1 m od 

fasády a 1,2 aţ 1,5 m nad úrovní příslušného podlaţí [17]. 

Mikrofon se orientuje ke komunikaci ve směru předepsaném výrobcem, aby osa nejvyšší 

citlivosti mikrofonu byla kolmá na podélnou osu komunikace a rovnoběţná s povrchem 

terénu[13] 

 Doba měření 

Měření hluku se provádí za standardní akustické situace v okolí dopravních komunikací. 

Proto se neprovádí den před dnem pracovního klidu (volna) a den po dni pracovního klidu 

(volna). Měření se provádí pouze v úterý, ve středu a ve čtvrtek.  

Dále se doporučuje měřit v měsících dubnu aţ červnu, v září a říjnu. Nedoporučuje se mě-

řit za deště, sněţení a za větrného prostředí přesahující rychlosti větru 5 m·s
-1

 [7, 15]. 

Měření hluku na pozemních komunikacích se provádí celých 24 hodin a je rozdělena na 

denní (LAeq,16h) a noční dobu (LAeq,8h).  

V příloze zpravodaje MŢP číslo 3. Březen 1996 jsou uvedeny doby měření v závislosti na 

intenzitě dopravy za 24 hod..  
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Doby měření jsou stanoveny na poţadované přesnosti měření:  

 běţná třída přesnosti (přehledové měření): σ=3,0 ± dB 

 technická třída přesnosti: σ=2,0 ± dB 

Tab. 1 Běţná třída přesnosti (přehledové měření) 

Intenzita provo-

zu za 24 hodin 

T [h] t [min] T [h] t [min] 

Denní doba 

méně neţ 720 6:00 – 14:00 480 14:00 – 22:00 480 

720-2400 8:00 – 12:00 60 13:00 – 17:00 60 

2401-12000 8:00 – 12:00 30 13:00 – 18:00 30 

12001 a více 7:00 – 12:00 15 12:30 – 19:00 15 

 Noční doba 

méně neţ 720 22:00 – 24:00 120 0:00 – 6:00 360 

720-2400 22:00 – 24:00 60 0:00 – 6:00 60 

2401-12000 22:00 – 24:00 30 0:00 – 6:00 60 

12001 a více 22:00 – 6:00 60 -  

 

kde, T je období měření [h] a t je minimální interval měření [min] 

V denní době se měří buď dopoledne, nebo odpoledne, v noci postačuje jedno měření pou-

ze při intenzitě provozu větší neţ 12 000 projíţdějících vozidel. 

Tab. 2 Technická třída přesnosti 

Intenzita provo-

zu za 24 hodin 

T [h] t [min] T [h] t [min] 

Denní doba 

méně neţ 720 6:00 – 14:00 480 14:00 – 22:00 480 

720-2400 8:00 – 12:00 120 13:00 – 17:00 120 

2401-12000 8:00 – 12:00 60 13:00 – 18:00 60 

12001 a více 7:00 – 12:00 30 12:30 – 19:00 30 

 Noční doba 

méně neţ 720 22:00 – 24:00 120 0:00 – 6:00 360 

720-2400 22:00 – 24:00 120 0:00 – 6:00 360 

2401-12000 22:00 – 24:00 120 0:00 – 6:00 120 

12001 a více 22:00 – 6:00 60 -  

 

kde, T je období měření [h] a t je minimální interval měření [min] 

V denní době se měří buď dopoledne, nebo odpoledne, v noci se měří v obou časových 

intervalech (od 22:00 do 24:00 hod. a od 24:00 do 06:00) [20]. 
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6.3 Hlukové mapy 

Na základě zvyšování hluku z dopravy, která má negativní velkoplošné dopady na ţivotní 

prostředí, se v současné době stále více uplatňuje tvorba hlukových map z dopravy. Tyto 

hlukové mapy nám umoţňují získávat informace k tvorbě podkladů pro rozhodování o do-

padech hluku na ţivé organismy, stanovit tiché oblasti v aglomeracích a regionech a mnoho 

dalších. 

Pro vytvoření hlukových map máme dva postupy. Prvním z nich je vytvořením pomocí 

jednorázového měření aktuální dané situace profilu komunikace. Takto získané údaje jsou 

úzce vázány na měřený profil komunikace a také na podmínkách měření. Nevýhodou toho-

to postupu dochází při změně území, jak urbanistického či dopravního charakteru, ţe ne-

můţe zmíněný postup pruţně reagovat na vyvolávající změny a podchytit je. Proto jsou 

nutná nová měření. Další nevýhodou je časová náročnost při zjišťování terénních údajů, 

vysoká finanční a organizační náročnost zajištění měření. 

Druhy postup je pomocí výpočtového softwaru. U toho postupu lze pouţit existující stav, 

anebo ho lze pouţít pro budoucí zjišťování očekávaného stavu akustické situace ve ven-

kovním prostředí. Výhodou těchto softwarů je vysoka automatizace při získáváních poţa-

dovaných údajů, sníţení pracnosti, organizační a časové náročnosti na zjištění plošného 

stavu akustické situace v území, moţnost opravy při změně ve vstupních údajích [21]. 

Mezi výpočtové softwary patří např. Hluk+, Lima a Cadna A. 

 Typy hlukových map 

A) Emisní hluková mapa 

Podává základní informaci o dopravním hluku ze sledovaných komunikací, a to 

v referenční vzdálenosti (7,5 m) od osy komunikace. Výstupem je barevná stopa komuni-

kace v barevně odstupňované škále v základním rozlišení 5 dB. Tyto výstupy podávají i 

základní informaci o změnách hluku vlivem změn v intenzitách dopravy. 

B) Pásmová plošná hluková mapa 

Pásmová plošná hluková mapa je základním zobrazením plošného zasaţení území hlukem. 

Její vyuţití je především pro územní plánování. V této mapě lze jiţ velmi obtíţně podchytit 

případné změny. To je závislé na rozsahu území a měřítku. Jejich výstupy jsou zpravidla 

opět v 5 dB škále barev. 
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C) Rozdílová hluková mapa 

Rozdílová hluková mapa je speciálním typem hlukové mapy, kde můţe být např. barevný-

mi plochami vyjádřeno plošné zasaţení území nadlimitním hlukem před a po realizaci zá-

měru. 

D) Bodová hluková mapa 

Bodová hluková mapa je výsledkem vývoje výše uvedeného sytému. Jedná se o cílené de-

finování akustické situace před konkrétními fasádami jednotlivých objektů v území. Krok 

výpočtových bodů lze nastavit dle potřeby. Výpočtové body 2 m před fasádami jsou barev-

ně zařazeny v základní 5 decibelové stupnici. [21]  

6.3.1 Strategické hlukové mapy 

S přijetím České republiky do Evropské unie, se pro naší zemi stala závazná celá řada le-

gislativních dokumentů EU. V oblasti hluku a vyhodnocování vyšla směrnice Evropského 

parlamentu a rady 2002/49/ES. Členské státy museli implementovat tuto směrnici do svých 

zákonů. Poţaduje, aby zavedli indikátory Lden pro posouzení obtěţování hlukem a Lnight pro 

posouzení míry rušení spánku. Členské státy museli vypracovat do 30. června 2007 strate-

gické hlukové mapy, pro města s populací nad 250 000 obyvatel, pro silnice na kterých 

projede více neţ 6 000 000 automobilů za rok, dále pro hlavní ţeleznice po kterých projede 

více jak 60 000 vlaků za rok a pro letiště kde se uskuteční víc jak 50 000 letů za rok (v ČR 

se jedná o letiště Praha Ruzyně). Na obr. č. 6 je umístěna strategická hlukovou mapu Zlína. 

V ČR byla implementována tato směrnice do vyhlášky č. 523/2006 sb., o hlukovém mapo-

vání. 

Účelem strategických hlukových map je zjištění míry expozice obyvatel různými úrovněmi 

hlukové zátěţe. Zjištění počtu zasaţených lidí těmito úrovněmi hlukové zátěţe a informo-

vání obyvatel o této zátěţi. Slouţí jako podklad nastavení reálných limitů hlukové zátěţe 

pro zachování tichých oblastí v aglomeracích [22, 23]. 
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Obr. 9 Strategická hluková mapa Zlína v měřítku 1:10 000 [24] 

 Hlukové ukazatele jejich mezní hodnoty 

Hlukovými ukazateli jsou ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn), pro den (Ld), pro večer (Lv), 

pro noc (Ln). 

Hlukový ukazatel pro: 

A) den-večer-noc (Ldvn) je hlukovým ukazatelem pro celodenní obtěţování hlukem 

B) den (Ld) je hlukovým ukazatelem pro obtěţování hlukem během dne 

C) večer (Lv) je hlukovým ukazatelem pro obtěţování hlukem během večera 

D) noc (Ln) je hlukovým ukazatelem pro obtěţování hlukem během noci 

Pro hlukové ukazatele den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se stanoví mezní hodnoty ze 

silniční dopravy takto.  

 Pro den-večer-noc Ldvn se rovná 70 dB a  

 Pro Ln se rovná 60 dB [25]. 
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 Výpočet hlukových ukazatelů 

Hlukové ukazatele vztaţené ke škodlivému účinku hluku se zjišťují výpočtem, přičemţ 

hodnota hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) v dB je definováno vztahem 
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Kde: 

Ld je dlouhodobí průměr hladiny akustického tlaku váţené funkcí A určený za všechna  

 denní období jednoho roku. 

Lv je dlouhodobí průměr hladiny akustického tlaku váţené funkcí A určený za všechna  

 večerní období jednoho roku. 

Ln je dlouhodobí průměr hladiny akustického tlaku váţené funkcí A určený za všechna  

 noční období jednoho roku. 

Den je 12:00 hodin v rozmezí od 6:00 do 18:00 hodin, večer jsou 4 hodiny v rozmezí od 

18:00 hodin do 22:00 hodin a noc je 8 hodin v rozmezí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a rok 

je příslušný kalendářní rok, pokud jde o imise hluku, a průměrný rok, pokud jde o meteoro-

logické podmínky [25]. 

6.3.2 Geografický informační systém (GIS) 

Pojem geografický informační systém je běţně pouţíván pro označení počítačových systé-

mů orientovaných na zpracování geografických dat, prezentovaných především v podobě 

různých map. 

GIS můţeme definovat jako funkční celek vytvořený integrací technických a programových 

prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uţivatelů, organizačního kontextu, zaměřený 

na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a presentaci prostorových dat pro potřeby popi-

su, analýzy modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace potřebné 

pro racionální správu a vyuţívání tohoto světa. 

Příklady vyuţití GISů: 
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a) V ţivotním prostředí jsou pouţívány pro potřeby inventarizace přírodních zdrojů, 

dále pro modelování přírodních procesů, jako je eroze půd, šíření znečištění nebo 

modelování šíření povodňové vlny. 

b) V dopravě poskytuje celou řadu výhod i při řešení problému z oblasti dopravy. Ob-

vyklou oblastí aplikací je plánování a údrţba dopravní infrastruktury nebo optima-

lizace městské hromadné dopravy, případně i dálkové dopravy[26]. 

6.3.3 Softwarový program HLUK+ 9 profi. 

Program Hluk+ je určen pro výpočet hluku ve venkovním prostředí. Jimiţ jsou pozemní 

doprava a průmyslové zdroje. Program umoţňuje grafické zadání a znázornění hlukové 

situace s podporou podkladové mapy. Hlukové výpočty s různým nastavenými parametry. 

Grafické znázornění výsledků, například ve formě sítě izofon a pásem. Výstup výsledku do 

souborů různých formátů, a to přes clipboard, přímo na tiskárnu a také přímým vstupem do 

Wordu a Excelu. Speciální funkce jako je spolupráce s formátem DXF a SHP, 3D prohlí-

ţení nebo návrh protihlukové stěny. Prezentaci výsledků v AVI filmu. 

V Hluku + je zabudována Česká metodika výpočtů z roku 2004, která slouţí pro výpočet 

hluku ze silniční dopravy [27] 

6.3.4 Vědecké studie týkající se hlukových map 

Hlavním cílem studií týkající se hlukových map bylo analyzovat rozdíly ve výsledcích hlu-

ku mapování pomocí dvou z nejpopulárnějších softwarových technik a to jsou Sound plan 

a Cadna A. Do těchto dvou programů byla vloţena francouzská metodika NMPB. Cílem 

těchto studií bylo vytvoření strategické hlukové mapy. Místo vybrané k provádění srovná-

vací studie byla oblast na okruhu silnice, která obklopuje město Pamplona v členském státě 

(Španělsko). Konfigurace výpočtových parametrů bylo rovnocenné, jak jen to programy 

umoţňují. Oba dva programy se 95,5% od sebe liší méně neţ o 3 dB, tento obecný statis-

tický výsledek je hlavně zapříčiněn různými algoritmickými výpočty obou programů [28]. 

 

Tato studie se zabývá hlukovým mapováním pomocí systému naměřených dat a GPS dat, 

které jsou zavedeny a pouţívány pro výrobu hlukových map pro hlavní kampus Pusan ná-

rodní univerzity. Tento systém se skládá ze zvukoměru, GPS, program pro správu naměře-
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ných a programu na výrobu hlukových map, včetně počítačového modelu cílového prosto-

ru. GPS přijímač je připojený k hlukoměru, který umoţňuje současně měření a ukládání 

ekvivalentní hladiny hluku, tak i umístění. Systém můţe snadno vytvářet hlukové mapy 

pomocí libovolného mnoţství měření hluku přes oblast, jejíţ kvalita je závislá na počet a 

přesnost naměřených dat a můţe být posílena tím, ţe přidá další naměřená data do jiţ exis-

tujících. Tento hlukový systém lze efektivně pouţít pro přímé sledování a posuzování 

účinku hluku na stávajících zdrojů hluku, jakoţ i potvrzení platnosti přijatých předpokladů 

v simulovaní hlukových map [29]. 

6.4 Imisní limity 

Podle platného právního předpisu nařízení vlády. č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, platného od 1. 6. 2006 jsou stanoveny hygienické 

limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chrá-

něný venkovní prostor. V části třetí tohoto nařízení vlády v §10 a §11 jsou uvedeny hygie-

nické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (§10), venkovním prostoru staveb 

a chráněném venkovním prostoru (§11). 

Hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkov-

ním prostoru se stanoví podle §11 odst. (4)  

V denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 

(LAeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1hodinu (LAeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozem-

ních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách a pro hluk z leteckého 

provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T  stanoví pro celou denní (LA-

eq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 

provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny 

akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí, přihlíţejících ke druhu chráněného prostoru a 

denní a noční době - podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk tónové sloţky 

nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte s další korekce - 5 dB. 

Dle přílohy č. 3 nařízení vlády se pro stanovení hodnot hluku ve venkovních chráněných 

prostorech mohou uplatňovat korekce (tabulka č. 2). 
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Tab. 3 hlukové korekce v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném ven-

kovním prostoru 

Druh chráněného prostoru 
Korekce dB (A) 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb lůţkových 

zdravotnických zařízení včetně lázní 
-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůţkových zdravot-

nických zařízení včetně lázní 
0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a 

chráněné ostatní venkovní prostory 
0 5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor 

přičítá další korekce -10 dB s výjimkou hluku z dopravy na ţelezničních drahách, kde se 

pouţije korekce -5dB. 

Poznámky: 

1) Pouţije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven sluţeb a dalších 

zdrojů hluku (§3 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních 

komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o 

ţelezniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 

nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

2)  Pouţije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 

komunikací, a drahách. 

3)  Pouţije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikací v území, kde 

hluk z dopravy na těchto komunikacích je převaţující nad hlukem z dopravy na 

ostatních pozemních komunikacích. Pouţije se pro hluk z dopravy na drahách v 

ochranném pásmu drah. 

4) Pouţije se v případě staré hlukové zátěţe z dopravy na pozemních komunikacích a 

drahách, kdy starou hlukovou zátěţí se rozumí stav hlučnosti působený dopravou 

na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech 

staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato 

korekce zůstává zachována i po poloţení nového povrchu vozovky, výměně 
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kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového a 

výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke 

zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a 

v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.  

Stavbami pro bydlení jsou stavby, které slouţí byť i jen z části pro bydlení. Chráněným 

venkovním prostorem stavby se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od objektu pro bydlení, 

chráněným venkovním prostorem je podle zákona 258/2000 Sb., v platném znění je 

prostor, který je uţíván k rekreaci, sportu, zájmové a jiné činnosti. Hygienické limity hluku 

v chráněném venkovním prostoru staveb a, v chráněném venkovním prostru  jsou uvedeny 

v nařízení vlády a to jako nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Hodnoty se vyjadřují ekviva-

lentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých na 

sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h) a v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu 

(LAeq,1h). 

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, a drahách, a pro hluk z leteckého provozu 

se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou 

noční dobu (LAeq,8h). 

Pro hluky z jiných neţ dopravních zdrojů zůstává denní ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru 

na úrovni 50 dB (A) pro denní dobu a 40 dB (A) pro noční dobu. V případě prokázání tó-

nové sloţky pak 45 dB (A) pro denní dobu a 35 dB (a) pro noční dobu [30]. 

Tyto hygienické limity stanovené v nařízení vlády č.148/2004 Sb., mají vyšší právní 

sílu před ČSN.  

 Návrh na zvýšení hygienických limitů hluku z dopravy 

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo novelu nařízení vlády o ochraně zdraví před nepřízni-

vými účinky hluku a vibrací. 

Po dohodě s ministerstvem dopravy navrhuje zvýšení hygienických limitů hluku z provozu 

na pozemních komunikacích v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném 

venkovním prostoru. Ministerstvo zdravotnictví vychází, z doporučených hodnot WHO 

(Světové zdravotnické organizace), obdobné legislativy států EU, z hodnocení zdravotních 

rizik expozice hluku z dopravy a výsledků strategického hlukového mapování. 
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Tento návrh obsahuje zvýšení hygienických limitů hluku na pozemních komunikacích. 

Oproti stávající legislativě o 5 dB v denní době a o 5 dB v noční době. Zavádí se to kvůli 

novým důleţitým komunikacím např. obchvaty a okruhy jejich výstavbu v případě, ţe 

všechna technicky a organizačně moţná protihluková opatření nezajistí ochranu všech do-

tčených chráněných venkovních prostor exponovaných chráněných staveb tak, jak je poţa-

dováno v současné legislativě [31]. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ 

7.1 Přístrojové a softwarové vybavení 

 Zvukoměr  

Typ     HD 2110 

Rozsah měření   hladina akustické tlaku od 20 dB do 140 dB 

     Teplota  -10°C – 50°C 

     Relativní vlhkost 25 – 90% RV 

     Atmosférický tlak 65 – 108 kPa 

Nejistota přístroje   ± 0,5 dB 

Výrobce    Delta Ohm srl, Italy 

 

Obr. 10 Zvukoměr HD 2110 

 Kondenzátorový mikrofon 

Typ     MK 223 

Sériové číslo    10019333 
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Provozní teplota   -20°C – 50°C 

Výrobce    Delta Ohm srl, Italy 

 

Obr. 11Kondenzátorový mikrofon 

 Kalibrátor 

Typ     HD 2020 

Hladina akustického tlaku  94 dB a 114 dB ± 0,2 dB 

Provozní teplota   -10°C – 50°C 

Výrobce    Delta Ohm srl, Italy 
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Obr. 12 Kalibrátor HD 2020 

 Digitální anemometr 

Typ     LCA30 VT 

Měřící rozsah    0,25 – 30 m/s 

Provozní teplota   -10°C – 50°C 

Výrobní číslo    116261 

Výrobce    AIRFLOW, UK 

 Digitální Thermo-Hygro-Barometr 

Typ     C4130 

Rozsah měření   Teplota  -10°C – 60°C 

     Relativní vlhkost 5 – 95% RV 

     Atmosférický tlak 800 – 1100hPa 

Výrobní číslo    07900291 

Výrobce    Comet systém, spol s.r.o. 
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 Digitální kamera 

Typ     SDR-SW20 

Výrobce    Panasonic, Osaka - Japan 

 NoiseStudio 

Druh zařízení    Software  

Účel     Software pro zpracování dat ze zvukoměru 

Výrobce    Delta Ohm srl, Italy 

 Hluk+ 

Druh zařízení    Software 

Účel     Software pro zpracování hlukové mapy 

Výrobce    JpSoft s.r.o., Praha 5 

 Další pomůcky 

Stativ na upevnění mikrofonu, digitální fotoaparát, poznámkový blok, metr. 

 

7.2 Umístění měřícího místa 

Měření hluku z dopravy bylo prováděno v severozápadní části obce Fryšták v nadmořské 

výšce cca 270 m nad m.. Pro chránění venkovní prostor byl zvolen rodinný dům s číslem 

popisným 287, který stojí v blízkosti pozemní komunikace č. 490 II. třídy. Umístění měří-

cího místa je na obr. č. 13. 

Adresa rodinného domu s č.p.287:  Holešovská 287 

      Fryšták, 763 16 

      k. ú. : Fryšták 635 539 

Měřící místo bylo umístěno podle metodiky měření. Stativ s mikrofonem byl umístěn ve 

vzdálenosti 2 m od fasády a mikrofon byl nastaven ve 3 m výšce. Vzdálenost od středu 

bliţšího jízdního pruhu komunikace 7,4 m, šířka komunikace 6,8 m a povrch vozovky je 

z ţivičné směsi. 
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Obr. 13 Mapa umístění měření [33] 

 

Obr. 14 Detail místa měření 

 

 

 

Místo měře-

ní 
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Obr. 15 Detail umístění mikrofonu 
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8 PRACOVNÍ POSTUPY 

8.1 Pracovní postup pří měření hluku z dopravy 

 Sestavení měřicí aparatury pro měření hluku 

 Provedení kalibrace zařízení (kalibrace nesmí přesáhnout ± 0,5 dB neţ je hodnota 

nastavení kalibrátoru 94 dB) 

 Po provedené kalibraci se mikrofon, který je upevněn na stativu umístí na poţado-

vané místo. To znamená 2 m před fasádu a v 3 m výšce. 

 Prováděné měření začíná vţdy v celou hodinu a probíhá po dobu 24 hodin ve stej-

nou chvíli se zapne digitální kamera pro zjištění intenzity dopravy. 

 Během měření se zapisují meteorologické podmínky, teplota, atmosférický tlak, 

vlhkost, rychlost větru, míra oblačnosti a výskyt sráţek. 

 Po skončení měření se provede opětovná kalibrace. (kalibrace nesmí přesáhnout ± 

0,5 dB neţ je hodnota nastavení kalibrátoru 94 dB). V případě ţe rozdíl je větší neţ 

± 0,5 dB musí se měření opakovat. 

 Naměřené hodnoty se ze zvukoměru pomocí softwarového programu NoiseStudio 

uloţí do počítače pro další zpracování naměřených výsledků. 

 Měření bylo prováděno: pondělí od 6:00 do úterý 6:00 

úterý od 18:00 do středy 18:00 

sobota od 15:00 do neděle 15:00 

8.2 Pracovní postup pro hlukovou studii 

 prohlídka okolí posuzovaného místa  

 zjištění dalších zdrojů hluku kromě pozemní komunikace.  

 pořízení kompletní fotodokumentace chráněných venkovní staveb a budov.  

 zjištění šířky komunikace, počet pruhů, zda se jedná o pohltivý, nebo odrazivý terén  

 zjistit skladbu dopravy popřípadě intenzitu dopravy. 
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 prostudovat si příručku pro prácí s programem Hluk+ 

 jako podkladovou mapa se pouţije  ortomapa s vrstevnicemi.  

 na stavovém řádku se klikne na podklad a nastavení podkladu, zde se doladí po-

mocí měřítka správný rozměr mapy. 

 

Obr. 16 Stavový řádek 

 pro vytvoření komunikace se klikne levou myší na zadávání, komunikace, komu-

nikace v rovině automobilová 

 

Obr. 17 Vytvoření komunikace 

 na vytvořenou komunikaci se klikne pravou myší, klikne se editovat a v tabulce se 

doplní intenzita dopravy a třída komunikace s rychlostí dopravy 

 

Obr. 18 Vkládání intenzity, třída komunikace a rychlost dopravy 
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 pro vytvoření budov se klikne levou myší na zadávání, dům po vytvoření budovy 

se zadá i výška. 

 vytvoření referenčních bodů se kline levou myší na body, výpočet u fasády. Po vy-

tvořených bodů se klikne levou myší na body, tabulka bodů a vznikne přehledová 

tabulka bodů s naměřenými ekvivalentními hladinami tlaku, které se dají přenést do 

excelu. 

 Pro výpočet izofon se klikne levým tlačítkem myší na izofony a výpočet. Po pro-

vedeném výpočtu se vykreslí izofony se stejnou hladinou hluku v poţadované výš-

ce. 
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9 NAMĚŘENÉ A VÝPOČÍTANÉ VÝSLEDKY 

9.1 Meteorologické podmínky 

Za období od června do dubna, bylo provedeno celkem 49 měření. Pro pondělí bylo prove-

deno 16, pro středu 21 a v sobotu 12 měření. Všechny měření probíhaly celých 24 hodin. 

Při probíhajícím měření se zaznamenávaly aktuální meteorologické podmínky, které jsou 

zaznamenány v tab. 4. 

Tab. 4 Přehled meteorologických podmínek v místě měření 

Měsíc Datum 
Teplota 

[°C] 

Vlhkost 

[%] 

Tlak 

[hPa] 

Rychlost 

větru 

[m/s] 

počasí 

Červen 

2100 

St. 15-16.6 25,5 48 989 1,11 polojasno 

So. 26-27.6 24,5 43 979 1,62 jasno 

Po. 28-29.6 25,9 41 987 1,25 jasno 

St. 29-30.6 26,9 38 988 0,63 jasno 

Červenec 

2010 

So. 10-11.7 26,5 43 990 0,85 jasno 

Po. 19-20.7 25,3 54 991 0,57 polojasno 

St. 20-21.7 27,2 57 988 0,69 polojasno 

Po. 26-27.7 19,4 65 989 0,45 oblačno 

St. 27-28.7 21,4 56 989 0,64 polojasno 

Srpen 

2010 

Po. 9.8 27,8 54 988 0,13 polojasno 

St. 10.8 28,7 54 988 0,52 polojasno 

Po. 16.8 18,3 86 980 0,76 oblačno 

St. 18.8 19,4 65 990 1,76 oblačno 

So. 20.8 26,0 50 990 0,32 jasno 

Září 

2010 

St. 8.9 21,6 57 981 0,47 zataţeno 

St. 22.9 20,5 54 998 0 jasno 

Říjen 

2010 

St. 13.10 7,5 86 988 0,75 polojasno 

So. 16.10 7,8 84 989 0,49 oblačno 

St. 20.10 8,6 80 989 0,63 zataţeno 

So. 23.10 11,5 65 990 0,39 polojasno 

Po. 25.10 6,7 93 1001 1,76 oblačno 

Listopad 

2010 

Po. 15.11 12,3 83 995 1,37 polojasno 

St. 17.11 8,7 95 998 0,89 polojasno 

St. 23.11 1,2 83 992 1,56 zataţeno 

So. 27.11 0,4 87 996 0,56 zataţeno 

Po. 29.11 1 90 992 2,11 zataţeno 

Prosinec 

2010 

So. 4.12 -7,6 76 990 0 polojasno 

Po. 6.12 0,1 96 975 0,37 oblačno 

St. 8.12 2,1 96 974 0,35 oblačno 

So. 11.12 0,1 85 976 1,56 oblačno 

 Po. 10.1 2,8 91 985 0,49 oblačno 
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Měsíc Datum 
Teplota 

[°C] 

Vlhkost 

[%] 

Tlak 

[hPa] 

Rychlost 

větru 

[m/s] 

počasí 

Leden 

2011 

St. 12.1 5,4 86 987 0,67 zataţeno 

Po. 17.1 0,3 99 990 0 oblačno 

St. 19.1 2,3 92 993 0,72 oblačno 

So. 29.1 -7 76 992 1 jasno 

Únor 

2011 

Po. 14.2 0,2 60 984 0,52 oblačno 

St. 16.2 2 67 974 0,4 oblačno 

So. 19.2 2,1 68 984 1,35 oblačno 

Po. 21.2 -9,1 54 989 0,28 jasno 

St. 23.2 -5,6 63 984 0,86 jasno 

So. 26.2 5,5 37 990 0,38 jasno 

Březen 

2011 

Po. 7.3 3,6 50 1001 2,54 polojasno 

St. 9.3 6,4 36 989 0 jasno 

St. 29.3 14,3 31 984 0,12 jasno 

Duben 

2011 

Po. 11.4 9,5 49 990 1,2 zataţeno 

Po. 18.4 13,9 58 993 0,76 polojasno 

St. 20.4 17,4 41 986 1,32 jasno 

St. 27.4 12,1 78 986 1,95 oblačno 

So. 30.4 10,6 76 989 1,89 zataţeno 

 

9.2 Naměřená LAeq,16h a LAeq,8h s intenzitou dopravy 

Tab. 5 Ukázka intenzity dopravy s naměřenou LAeq,T ze dne 15-16. 6. 2010 

hodina TNA LNA O M celkem LAeq,T [dB] 

06:00-07:00 20 33 670 7 730 70,0 

07:00-08:00 29 31 787 4 851 71,0 

08:00-09:00 31 32 705 1 769 70,2 

09:00-10:00 39 24 667 7 737 70,8 

10:00-11:00 24 44 615 3 686 70,1 

11:00-12:00 33 44 609 6 692 70,4 

12:00-13:00 29 43 670 5 747 73,6 

13:00-14:00 30 25 698 8 761 69,9 

14:00-15:00 24 33 780 10 847 70,4 

15:00-16:00 33 20 849 13 915 69,5 

16:00-17:00 20 20 810 8 858 70,5 

17:00-18:00 10 13 740 13 776 69,1 

18:00-19:00 14 8 525 2 549 69,7 

19:00-20:00 4 9 406 0 419 67,5 

20:00-21:00 7 2 287 1 297 65,9 

21:00-22:00 2 4 176 2 184 64,0 

celkem 349 385 9994 90 10818 69,6 

22:00-23:00 5 4 117 1 127 62,9 

23:00-24:00 2 3 32 0 37 58,7 

24:00-01:00 2 1 29 0 32 58,7 
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hodina TNA LNA O M celkem LAeq,T [dB] 

01:00-02:00 1 5 10 0 16 56,1 

02:00-03:00 0 2 13 0 15 55,5 

03:00-04:00 0 7 29 0 36 58,1 

04:00-05:00 6 9 72 2 89 62,7 

05:00-06:00 14 15 323 4 356 67,3 

celkem 30 46 625 7 708 61,8 

 

Tab. 6 Přehled intenzity dopravy s výslednou hodnotou pro den LAeq,16h a pro noc LAeq,8h 

měsíc datum  TNA LNA O M 

LAeq,16h/ LAeq,8h ± 

nejistota měření 

v [dB] 

Červen 

2010 

St.      

15-16.6 

DEN 349 385 9994 90 69,6 ± 1,2 

NOC 30 46 625 7 61,8 ± 2,8 

So.     

26-27.6 

DEN 57 25 6535 236 66,7 ± 1,2 

NOC 9 4 588 4 60,5 ± 1,4 

Po.     

28-29.6 

DEN 394 323 9823 139 69,3 ± 1,2 

NOC 30 31 580 11 61,2 ± 4,9 

St.      

29-30.6 

DEN 277 276 9879 170 69,0 ± 1,1 

NOC 30 31 580 11 62,0 ± 2,5 

Červenec 

2010 

So.     

10-11.7 

DEN 67 18 5564 225 65,7 ± 0,8 

NOC 11 6 458 6 59,6 ± 1,6 

Po.     

19-20.7 

DEN 323 299 10171 92 69,6 ± 1,4 

NOC 30 45 619 9 62,2 ± 4,7 

St.      

20-21.7 

DEN 394 273 9764 153 70,0 ± 1,4 

NOC 33 35 635 8 61,6 ± 1,9 

Poznámka Od 20:00 déšť do 22:00 mokrá cesta 

Po.     

26-27.7 

DEN 227 224 9453 71 69,2 ± 1,5 

NOC 30 25 619 11 61,4 ± 3,5 

Poznámka Od 7:00 déšť do 9:00 mokrá cesta 

St.      

27-28.7 

DEN 257 237 10176 129 68,8 ± 1,2 

NOC 23 37 631 16 61,4 ± 2,5 

Srpen 

2010 

Po. 

9-10.8 

DEN 344 208 9650 122 69,4 ± 1,3 

NOC 26 26 589 7 60,8 ± 3,7 

St.      

10-11.8 

DEN 270 203 10414 142 69,0 ± 1,1 

NOC 31 22 640 10 62,0 ± 3,2 

Po.     

16-17.8 

DEN 166 10103 93 273 70,0 ± 1,5 

NOC 29 616 4 19 61,3 ± 3,2 

Poznámka Od 13:00 déšť do 17:00 mokrá cesta 

St.      

17-18.8 

DEN 277 171 10346 90 69,5 ± 1,3 

NOC 20 17 598 8 60,8 ± 2,1 

So.     

20-21.8 

DEN 69 13 7641 273 66,7 ± 1,2 

NOC 6 5 464 6 59,1 ± 1,8 

Září 

2010 

St.        

7-8.9 

DEN 279 196 9992 61 69,4 ± 1,2 

NOC 29 28 610 7 61,4 ± 2,4 

Poznámka Od 19:00 déšť do 5:00 mokrá cesta 
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měsíc datum  TNA LNA O M 

LAeq,16h/ LAeq,8h ± 

nejistota měření 

v [dB] 

Září 

2010 

St.      

21-22.9 

DEN 360 212 10238 130 69,8 ± 1,2 

NOC 26 18 653 6 62,1 ± 2,8 

Říjen 

2010 

St.      

12-13.10 

DEN 375 328 9647 36 69,4 ± 1,2 

NOC 26 18 591 1 62,3 ± 2,6 

So.     

16-17.10 

DEN 24 23 5810 28 66,9 ± 1,2 

NOC 3 13 535 8 59,9 ± 2,2 

St.      

19-20.10 

DEN 459 349 10024 26 69,5 ± 1,5 

NOC 44 18 592 4 61,2 ± 2,6 

So.      

23-24.10 

DEN 38 19 5602 27 66,7 ± 1,5 

NOC 5 13 420 0 59,1 ± 1,7 

Po.  

25-26.10 

DEN 354 279 9734 8 72,4 ± 1,6 

NOC 33 39 610 1 62,9 ± 3,1 

Poznámka Celý den déšť 

Listopad 

2010 

Po.     

15-16.11 

DEN 293 201 9949 30 69,2 ± 1,4 

NOC 29 24 575 4 61,0 ± 4,1 

St.      

16-17.11 

DEN 103 39 6172 37 67,6 ± 0,9 

NOC 8 9 458 1 59,6 ± 1,5 

St.      

22-23.11 

DEN 285 162 9973 10 71,2 ± 2,0 

NOC 29 24 626 3 61,6 ± 2,4 

Poznámka Od 12:00 do 18:00 sněţení mokrá cesta 

So.     

27-28.11 

DEN 40 12 4816 2 66,2 ± 1,2 

NOC 8 3 534 1 60,7 ± 2,3 

Po.      

29-30.11 

DEN 192 155 8657 2 70,3 ± 2,5 

NOC 27 18 559 0 61,4 ± 4,1 

Poznámka Od 6:00 do 17:30 sněţení mokrá cesta 

Prosinec 

2010 

So.       

4-5.12 

DEN 46 11 3539 0 64,3 ± 1,4 

NOC 4 2 327 0 57,3 ± 1,9 

Po.       

6-7.12 

DEN 181 105 7941 0 69,5 ± 1,6 

NOC 22 12 487 0 61,7 ± 4,7 

Poznámka Sněhová pokrývka, mokrá silnice 

St.        

7-8.12 

DEN 216 178 8677 0 69,8 ± 1,6 

NOC 30 24 493 0 61,3 ± 3,1 

poznámka Celý den mlha 

So.      

11-12.12 

DEN 51 6 3903 0 67,8 ± 1,4 

NOC 6 1 432 0 61,2 ± 2,8 

poznámka V průběhu celého dne sněţení, mokrá silnice 

Leden 

2011 

Po.     

10-11.1 

DEN 224 170 7599 0 69,4 ± 1,9 

NOC 26 30 548 0 61,7 ± 3,9 

Poznámka Od 20:22 do 5:00 déšť, celý den mokrá silnice, mlha. 

St.      

11-12.1 

DEN 218 174 8068 0 69,2 ± 1,8 

NOC 18 24 512 1 61,7 ± 3,0 

Poznámka 0d 3:00 – 7:00 déšť a do 12:00 mokrá cesta 

Po.      

17-18.1 

DEN 239 171 8146 0 69,7 ± 1,6 

NOC 31 18 435 0 62,1 ± 4,6 
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měsíc datum  TNA LNA O M 

LAeq,16h/ LAeq,8h ± 

nejistota měření 

v [dB] 

Leden 

2011 

St.      

18-19.1 

DEN 162 147 8005 0 70,2 ± 2,0 

NOC 23 13 431 0 60,6 ± 2,6 

Poznámka Od 6:33 déšť do 8:00, mokrá silnice do 10:00 

So.      

29-30.1 

DEN 19 8 3653 0 64,7 ± 1,1 

NOC 5 3 405 0 59,0 ± 0,9 

Únor 

2011 

Po.       

14-15.2 

DEN 255 150 7317 3 69,3 ± 1,5 

NOC 22 17 518 1 60,5 ± 4,0 

St.       

15-16.2 

DEN 230 160 7739 2 68,7 ± 1,7 

NOC 25 22 284 2 60,5 ± 2,5 

So.      

19-20.2 

DEN 38 10 4109 0 65,6 ± 1,4 

NOC 8 3 275 0 58,8 ± 1,2 

Po.     

21-22.2 

DEN 207 180 7874 2 69,9 ± 1,6 

NOC 22 15 417 0 60,9 ± 4,0 

St.      

22-23.2 

DEN 214 178 8128 0 69,7 ± 1,3 

NOC 38 17 472 0 62,0 ± 2,2 

So.      

26-27.2 

DEN 27 15 4147 21 65,4 ± 1,2 

NOC 4 3 410 0 58,6 ± 1,7 

Březen 

2011 

Po.       

7-8.3 

DEN 216 174 8501 11 69,1 ± 1,4 

NOC 25 22 524 2 61,6 ± 4,6 

St.         

8-9.3 

DEN 212 165 8211 12 69,1 ± 1,3 

NOC 22 23 522 0 61,9 ± 2,4 

St.       

29-30.3 

DEN 239 199 8989 26 69,2 ± 1,6 

NOC 28 20 638 0 61,4 ± 3,1 

Duben 

2011 

Po.      

11-12.4 

DEN 219 171 9097 33 69,4 ± 1,6 

NOC 27 23 565 3 61,1 ± 3,5 

Po.     

18-19.4 

DEN 285 203 9911 37 69,5 ± 1,4 

NOC 34 14 567 3 62,2 ± 4,9 

St.      

19-20.4 

DEN 330 215 9892 91 69,4 ± 1,4 

NOC 28 22 628 3 61,8 ± 3,0 

St.      

26-27.4 

DEN 226 182 9467 18 69,7 ± 1,2 

NOC 27 18 736 6 63,6 ± 3,4 

Poznámka Od 20:33 začalo pršet do 6:00 mokrá cesta 

So.      

30-1.5 

DEN 48 12 4852 61 66,4 ± 1,3 

NOC 11 2 450 3 59,4 ± 2,2 

 

Poznámka: TNA    Těţká nákladní auta 

 LNA Lehká nákladní auta 

 O Osobní automobily 

 M Motocykly 
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9.2.1 Výpočet celkové nejistoty měření 

Postup podle České technické normy ČSN ISO 9612[32]. 

Metoda vzorkování: 

Odhad konfidenčních mezí je dán vztahem (9.1) 

 1

42

1

026,0





 nt

n

s

n

s
CL  (9.1) 

Kde CL jsou konfidenční meze přidruţené odhadu TAeqL ,  v [dB], 1nt  je Studentův koefici-

ent pro (n-1) stupňů volnosti a zvolenou pravděpodobnost α = 0,05 a s je výběrová směro-

datná odchylka v [dB]. 

 

Celková nejistota   je dána vztahem (9.2) 

 22

ši uu   (9.2) 

Kde   je celková nejistota v [dB] iu  je nejistota udána měřícími přístroji 0,5 [dB] a su  pro 

α = 0,05 

9.3 Hluková studie v programu Hluk+ 9 profi.  

Provedl se výpočet předpokládaných hladin akustického tlaku v obytné zástavbě v blízkosti 

pozemní komunikace II/490 třídy. Pro vizuální zobrazení byly pouţity izofony a 3D zobra-

zení. Délka posuzované místa je 370 m. 

9.3.1 Vstupní údaje 

Popis místa: šířka komunikace 6,8 m, povrch vozovky je z ţivičné směsi, druh terénu odra-

zivý, druh fasády staveb odrazivý. 

Pro intenzitu dopravy, byla vloţena data s aritmetického průměru z měření prováděného ve 

středu v období kdy je doporučeno měřit. Do průměru nebyly vloţeny data, kdy byla nepří-

zeň počasí. 

Vloţená data pro den (16 hodin) 

Těţká nákladní auta     653 
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Osobní automobily     10036 

Vloţena data pro noc (8 hodin) 

Těţká nákladní auta     58 

Osobní automobily     624 

Referenční body výpočtu jsou zvoleny na nejbliţších chráněných stavbách. Z katastru ne-

movitostí se zjistí, jaké budovy jsou určené k bydlení [34]. 

Referenční bod č.1    Referenční bod č.2 

     

 Obr. 19 Rodinný dům s č.p. 287   Obr. 20 Rodinný dům s č.p. 271 

Referenční bod č.3    Referenční bod č.4 

     

Obr. 21 Rodinný dům s č.p. 273   Obr. 22 Rodinný dům s č.p. 218 

Referenční bod č.5    Referenční bod č.6 
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Obr. 23 Rodinný dům s č.p. 316   Obr. 24 Rodinný dům s č.p. 253 

Referenční bod č.7    Referenční bod č.8 

     

         Obr. 25 Objekt k bydlení s č.p. 243   Obr. 26 Rodinný dům s č.p. 204 

Referenční bod č.9 

 

Obr. 27 Rodinný dům s č.p. 270 
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Obr. 28 Celková situace umístění referenčních bodů 

Vysvětlivky : 

 komunikace 

 číslo objektu 

 číslo referenčního bodu 

 

9.3.2 Výstupní údaje 

Maximální dosahované hladiny akustického tlaku pro jednotlivé referenční body jsou uve-

deny v následujících tabulkách č. 7 a č. 8 s komentářem. 

Dále byly pro vizuální prezentaci vypočteny izofony v okolí místa záměru (viz obrázek č. 

26 a 28) a zobrazení v 3D modelu (viz obrázek č.27 a 29).  

Nejistoty výpočtu 

Výpočetní model programu HLUK+ 9 profi. je zaloţen na metodice výpočtu hluku ze sil-

niční dopravy, která byla novelizována v roce 2004. Mezi nejistoty výpočtu patří vstupní 

údaje, neurčitosti výpočtu, zaokrouhlení průběţných výpočtů, stupeň projektové dokumen-

 

 

pozemní komunikace č. 490 II. třídy 

Rod. dům s č.p. 287 

Rod. dům s č.p. 316 

Rod. dům s č.p. 218 

Rod. dům s č.p. 273 

Rod. dům s č.p. 271 

Rod. dům s č.p. 253 

Obj. k byd. s č.p. 243 

Rod. dům s č.p. 218 

Rod. dům s č.p. 270 
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tace, apod. Dle autorů výpočtové metodiky programu HLUK+ jsou vypočtené hodnoty hla-

diny akustického tlaku A uváděny s nejistotou výpočtu ± 2 dB. 

Tab. 7 hlukové zatíţení chráněných objektů, denní doba 

Číslo 
referen. 

bodu 

výška 
[m] 

Vypočtená ekvivalentní hladina akus-
tického tlaku LAeq,16h [dB] 

doprava 

  1  3 68,5 

  1  5 68,5 

  2  3 66,9 

  2  5 66,9 

  3  3 66,7 

  3  5 66,7 

  4  3 66,2 

  4  5 66,2 

  4  7 65,7 

  5  2 68,2 

  5  5 67,8 

  6  3 71,0 

  6  5 70,8 

  7  3 67,7 

  7  5 67,7 

  8  2 69,0 

  9  3 65,7 

  9  5 65,7 

 

Poznámka: Referenční bod č. 1 označený modrou barvou, ukazuje vypočítanou hodnotu, 

kde se provádělo měření. Referenční bod č. 6 označení červenou barvou ukazu-

je překročení hygienického limitu 

Z výsledků uvedených v tabulce je patrné, ţe hygienický limit pro hluk z dopravy na po-

zemních komunikacích je splněn skoro ve všech referenčních bodech. Hygienický limit pro 

hluk z dopravy není splněn v RB č. 6 
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Tab. 8 hlukové zatíţení chráněných objektů, noční doba 

Číslo 
referen. 

bodu 

výška 
[m] 

Vypočtená ekvivalentní hladina akus-
tického tlaku LAeq,8h [dB] 

doprava 

  1  3 60,2 

  1  5 60,2 

  2  3 58,6 

  2  5 58,6 

  3  3 58,4 

  3  5 58,4 

  4  3 57,8 

  4  5 57,8 

  4  7 57,4 

  5  2 59,9 

  5  5 59,5 

  6  3 62,7 

  6  5 62,4 

  7  3 59,4 

  7  5 59,4 

  8  2 60,7 

  9  3 57,3 

  9  5 57,3 

 

Poznámka: Referenční bod č. 1 označený modrou barvou, ukazuje vypočítanou hodnotu, 

kde se provádělo měření. Referenční bod č. 1, 6 a č. 8 označení červenou bar-

vou ukazuje překročení hygienického limitu 

Z výsledků uvedených v tabulce je patrné, ţe hygienický limit pro hluk z dopravy na po-

zemních komunikacích je splněn skoro ve všech referenčních bodech. Hygienický limit pro 

hluk z dopravy není splněn v RB č.1,6 a č.8. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 66 

 

 

Obr. 29 Zobrazení izofon ve výšce 2 m – hluk z dopravy denní doba 

 

Obr. 30 Zobrazení v 3D izofon ve výšce 2 m – hluk z dopravy denní doba 
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Obr. 31 Zobrazení izofon ve výšce 2 m – hluk z dopravy noční doba 

 

Obr. 32 Zobrazení v 3D izofon ve výšce 2 m – hluk z dopravy noční doba 
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10 VÝSLEDKY A DISKUZE 

10.1 Porovnání naměřených hodnot s imisními limity 

Imisní limity pro DEN a NOC:  

Hygienický limit se stanoví podle §11 odst. (4) nařízení vlády č. 148/2006 Sb., jako součet 

základní hladiny LAeq,T 50 dB a korekcí, přihlíţejících k místním podmínkám, denní a noč-

ní době. 

denní doba 6:00 - 22:00hod. 

denní doba korekce +20 dB, pro starou hlukovou zátěţ z dopravy na pozemních komu-

nikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěţí se rozumí stav hlučnosti pů-

sobený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který 

v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním pro-

storu vznikl do 31. prosince 2000. (ve výpočtových bodech má rozhodující 

vliv komunikace II/490) 

 limit, LAeq, 16h = 70 dB, hodnotí se celých 16 hodin 

 

noční doba 22:00 - 06:00hod. 

noční doba korekce - 10 dB, pro noční dobu a korekce + 20 dB, pro starou hlukovou 

zátěţ z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hluko-

vou zátěţí se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních ko-

munikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a 

v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. (ve výpočto-

vých bodech má rozhodující vliv komunikace II/490) 

 limit, LAeq, 8h = 60 dB, hodnotí se celých 8 hodin 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 69 

 

Tab. 9 Souhrn naměřených LAeq,16hod. za dobu měření pro DEN 

sobota pondělí středa 

Poznámky 
den LAeq,16hod. doprava/16hod. den LAeq,16hod. 

dopra-

va/16hod. 
den LAeq,16hod. doprava/16hod. 

26.6. 66,7 6853 28.6. 69,3 10679 16.6. 69,6 10818 
 

10.7. 65,7 5874 19.7. 69,6 10885 30.6. 69,0 10602 
 

20.8. 66,7 7996 26.7. 69,2 9975 21.7. 70,0 10584 
 

16.10. 67,0 5885 9.8. 69,4 10324 28.7. 68,8 10799 
 

23.10. 66,7 5686 16.8.2) 70,0 10635 11.8. 69,0 11029 2) 13:00 - 17:00 déšť 

27.11. 66,2 4870 25.10.2) 72,4 10375 18.8. 69,5 10884 2) celý den déšť 

4.12. 64,3 3596 15.11. 69,2 10473 8.9.3) 69,4 10528 3) 19:00 - 22:00 déšť 

11.12.1) 67,8 3960 29.11.2) 70,3 9006 22.9. 69,8 10940 1) sněţení mokrá silnice, 2) 6:00 - 17:30 sněţení 

29.1. 64,7 3680 6.12.2) 69,5 8227 13.10. 69,4 10386 2) sněhová pokrývka 

19.2. 65,6 4157 10.1.2) 69,4 7993 20.10. 69,5 10858 2) 20:33 - 22:00 déšť celý den mokrá silnice 

26.2. 65,4 4210 17.1. 69,7 8556 17.11.3) 67,6 6351 3) státní svátek 

30.4. 66,4 4973 14.2. 69,3 7725 23.11. 3) 71,2 10430 3) 12:00 - 18:00 sněţení 

   
21.2. 69,9 8263 8.12. 69,8 9071 

 

   
7.3. 69,1 8902 12.1.3) 69,2 8460 3) 6:00-7:00 déšť do  - 12:00 mokrá cesta 

   
11.4. 69,4 9520 19.1.3) 70,2 8314 3) 6:33-8:00 déšť do 10:00 mokrá cesta 

   
18.4. 69,5 10436 16.2. 68,2 8131 

 

      
23.2. 69,7 8520 

 

      
9.3. 69,1 8600 

 

      
30.3. 69,2 9453 

 

      
20.4. 69,4 10528 

 

      
27.4.3) 69,7 9893 3)20:33 -22:00 déšť 

průměr 66,2 ± 1 5145 ± 1359 průměr 69,8 ± 0,8 9498 ± 1100 průměr 69,5 ± 0,6 9941 ± 1034   
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Tab. 10 Souhrn naměřených LAeq,8hod za dobu měření pro NOC 

sobota pondělí středa 
Poznámky 

noc LAeq,8hod. doprava/8hod. noc LAeq,8hod. doprava/8hod. noc LAeq,8hod. doprava/8hod. 

26.6. 60,5 605 28.6. 61,2 652 16.6. 61,8 708 
 

10.7. 59,6 481 19.7. 62,2 703 30.6. 62,0 701 
 

20.8. 59,1 481 26.7. 61,4 685 21.7. 61,6 711 
 

16.10. 59,7 559 9.8. 60,8 648 28.7. 61,4 707 
 

23.10. 59,1 438 16.8. 61,3 668 11.8. 62,0 703 
 

27.11. 60,7 546 25.10.2) 62,9 683 18.8. 60,8 643 2) celou noc déšť 

4.12. 57,3 333 15.11. 61,0 632 8.9.2) 61,4 674 3) 22:00 - 05:00 déšť 

11.12.1) 61,2 439 29.11. 61,4 604 22.9. 62,1 703 1) sněţení mokrá silnice 

29.1. 59 413 6.12. 61,7 521 13.10. 62,3 636 
 

19.2. 58,8 286 10.1.2) 61,7 604 20.10. 61,2 658 2) 22:00 -5:00 déšť mokrá silnice 

26.2. 58,6 417 17.1. 62,1 484 17.11.3) 59,6 476 3) státní svátek 

30.4. 59,4 466 14.2. 60,5 558 23.11. 61,6 682 
 

   
21.2. 60,9 454 8.12. 61,3 547 

 

   
7.3. 61,6 573 12.1.3) 61,7 555 3) 3:00 - 06:00 déšť 

   
11.4. 61,1 618 19.1. 60,6 467 

 

   
17.1. 62,1 484 16.2. 60,5 333 

 

      
23.2. 62,0 527 

 

      
9.3. 61,9 567 

 

      
30.3. 61,4 686 

 

      
20.4. 61,8 681 

 

      
27.4.3) 63,6 787 3)22:00 -06:00 mokrá cesta 

průměr 59,5 ± 1 455 ± 91 průměr 61,5 ± 0,6 607 ± 73 průměr 61,7 ± 0,7 634 ± 106 
Jedná se o logaritmický průměr ± směrodatná 

odchylka 
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Poznámka: Hodnoty ze 17.11. 2010 kdy byl státní svátek se nezapočítávali do logaritmic-

kého průměru. 

Denní doba: 

Pro měřící den sobota bylo provedeno 12 měření. Ve všech měřeních byl imisní limit pro 

LAeq,16 splněn s dostatečnou rezervou. Naměřené hodnoty byly v rozsahu od 64,3 do 67,8 

dB. Pro měřící den v pondělí bylo provedeno 16 měření. Ve 13 měřeních byl imisní limit 

pro LAeq16 splněn. Ve 3 měřeních nebyl splněn imisní limit pro LAeq16 z důvodu deště a sně-

ţení. Naměřené hodnoty byly v rozsahu od 69,1 do 72,4 dB. Pro měřící den ve středu bylo 

provedeno 21 měření. V 18 měřeních byl imisní limit pro LAeq16 splněn. Ve 3 měřeních 

nebyl splněn imisní limit pro LAeq16 z důvodu deště a sněţení. Naměřené hodnoty byly 

v rozsahu od 67,6 do 71,2 dB. 

 

Noční doba: 

Pro měřící den sobota bylo provedeno 12 měření. V 9 měřeních byl imisní limit pro LAeq,8 

splněn. Ve 3 měřeních nebyl splněn imisní limit, z důvodu počasí a zvýšené intenzity do-

pravy. Naměřené hodnoty byly v rozsahu od 57,3 do 61,2 dB. Pro měřící den v pondělí 

bylo provedeno 16 měření. Ve všech 16 měřeních nebyl splněn imisní limit pro LAeq8. Na-

měřené hodnoty byly v rozsahu od 60,5 do 62,9 dB. Pro měřící den ve středu bylo prove-

deno 21 měření. V 1 případě (státní svátek) byl imisní limit pro LAeq8 splněn. Ve zbývají-

cích 20 měřeních nebyl splněn imisní limit pro LAeq8 z důvodu zvýšení intenzity dopravy, 

deště a sněţení. Naměřené hodnoty byly v rozsahu od 59,6 do 63,6 dB. 

 

Dle metodického návodu [17] při měření hluku z dopravy na veřejných komunikacích se 

přednostně volí pracovní dny úterý aţ čtvrtek. Z tab. č. 9 a 10 se prokázalo ţe měření pro-

vedená v sobotu vychází v průměru o 3,2 dB pro den a o 2,2 dB pro noc niţší neţ měření 

provedená ve středu. Správnost tohoto doporučení se prokázala. Měření provedená 

v pondělí vychází v průměru pro den o 0,3 dB vyšší a pro noc o 0,2 dB niţší. V pondělí 

byly naměřeny shodné výsledky jako ve středu a pro tento případ se doporučení nepotvrdi-

lo. 
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10.2 Porovnání hodnot s doporučenou dobou měření a kdy se nedoporučuje měřit 

Tab. 11 Naměřené hodnoty ve středu 

DEN NOC 

středa 

Poznámky 

středa 

Poznámky kdy je doporučené měřit kdy není dopor. měřit kdy je doporučené měřit kdy není dopor. měřit 

den LAeq,16hod. den LAeq,16hod. noc LAeq,8hod. noc LAeq,8hod. 

20.4. 69,4 21.7. 70,0 
 

20.4. 61,8 21.7. 61,6 
 

27.4.3) 69,7 28.7. 68,8 
3)20:33 -22:00 déšť 27.4.3) 63,6 28.7. 61,4 

3)22:00 -06:00 mokrá cesta 

16.6. 69,6 11.8. 69,0 
 

16.6. 61,8 11.8. 62,0 
 

30.6. 69,0 18.8. 69,5 
 

30.6. 62,0 18.8. 60,8 
 

8.9.3) 69,4 17.11.4) 67,6 
3) 19:00 - 22:00 déšť, 4) Státní svátek 8.9.3) 61,4 17.11.4) 59,6 

3) 22:00 - 05:00 mokrá cesta  

4) Státní svátek 

22.9. 69,8 23.11. 4) 71,2 
4) 12:00-18:00 sněţení 22.9. 62,1 23.11. 61,6 

3) 22:00 - 05:00 mokrá cesta 

13.10. 69,4 8.12. 69,8 
 

13.10. 62,3 8.12. 61,3 
 

20.10. 69,5 12.1.3) 69,2 
3) 6:00-7:00 déšť do - 12:00 mokrá cesta 20.10. 61,2 12.1.3) 61,7 

3) 3:00 - 06:00 déšť 

  
19.1.3) 70,2 

3) 6:33-8:00 déšť do 10:00 mokrá cesta 
  

19.1. 60,6 
 

  
16.2. 68,2 

   
16.2. 60,5 

 

  
23.2. 69,7 

   
23.2. 62,0 

 

  
9.3. 69,1 

   
9.3. 61,9 

 

  
30.3. 69,2 

   
30.3. 61,4 

 

průměr 69,5 ± 0,3 průměr 69,6 ± 0,6 
Jedná se logaritmický průměr ± směro-

datná odchylka 
průměr 61,9 ± 0,4 průměr 61,4 ± 0,5 

Jedná se o logaritmický průměr ± 

směrodatná odchylka 
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Poznámka: Byly průměrovány pouze hodnoty za podmínek, kdy lze měření provádět. 

Denní doba: 

Pro měřící den středa bylo v období (duben – červen a září aţ říjen) provedeno 8 měření 

s průměrnou hodnotou 69,5 ± 0,3 dB a v období (červenec, srpen a listopad aţ březen) bylo 

provedeno 13 měření s průměrnou hodnotou 69,6 ± 0,6 dB. 

Noční doba: 

Pro měřící den středa bylo v období (duben – červen a září aţ říjen) provedeno 8 měření 

s průměrnou hodnotou 61,9 ± 0,4 dB a v období (červenec, srpen a listopad aţ březen) bylo 

provedeno 13 měření s průměrnou hodnotou 61,4 ± 0,5 dB. 

 

Dle metodického návodu [17] při měření hluku z dopravy na veřejných komunikacích se 

přednostně volí období (duben aţ červen a září, říjen). Měření provedená ve středu 

v období (duben – červen a září aţ říjen) vychází v průměru o 0,1 dB niţší pro den a o 0,5 

dB vyšší pro noc neţ měření provedená ve středu v období (červenec, srpen a listopad aţ 

březen). V období (duben – červen a září aţ říjen) byly naměřeny shodné výsledky jako v 

období (červenec, srpen a listopad aţ březen) pro tento případ se doporučení nepotvrdilo. 
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10.3 Porovnání hodnot v závislosti na počasí 

Tab. 12 Naměřené hodnoty v LAeq pro pondělí a ve středu pro Den 

DEN 
Poznámky 

pondělí pondělí středa středa 

den LAeq,16hod. den LAeq,16hod. den LAeq,16hod. den LAeq,16hod. 

28.6. 69,3 16.8.2) 70,0 16.6. 69,6 8.9.3) 69,4 
2) 13:00 - 17:00 déšť ,3) 19:00 - 22:00 déšť 

19.7. 69,6 25.10.2) 72,4 30.6. 69,0 23.11. 3) 71,2 
2) celý den déšť, 3) 12:00 - 18:00 sněţení 

26.7. 69,2 29.11.2) 70,3 21.7. 70,0 12.1.3) 69,2 
2) 6:00 - 17:30 sněţení, 3) 6:00-7:00 déšť do  - 12:00 mokrá cesta 

9.8. 69,4 6.12.2) 69,5 28.7. 68,8 19.1.3) 70,2 
2) sněhová pokrývka, 3) 6:33-8:00 déšť do  10:00 mokrá cesta 

15.11. 69,2 10.1.2) 69,4 11.8. 69,0 27.4.3) 69,7 
2) 20:33 - 22:00 déšť celý den mokrá silnice, 3)20:33 -22:00 déšť 

17.1. 69,7     18.8. 69,5   
 

  

14.2. 69,3   
 

22.9. 69,8   
 

  

21.2. 69,9     13.10. 69,4   
 

  

7.3. 69,1     20.10. 69,5   
 

  

11.4. 69,4   
 

8.12. 69,8   
 

  

18.4. 69,5     16.2. 68,2   
 

  

        23.2. 69,7 
  

 
  

      
 

9.3. 69,1   
 

  

        30.3. 69,2   
 

  

      
 

20.4. 69,4   
 

  

průměr 69,4 ± 0,2 průměr 70,5 ± 1,2 průměr 69,4 ± 0,5 průměr 70,0 ± 0,8 Jedná se o logaritmický průměr ± směrodatná odchylka  
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Denní doba: 

Pro měření při povětrnostních podmínkách kdy lze měřit byla naměřena průměrná hodnota 

69,4 ± 0,2 dB pro pondělí a 69,4 ± 0,5 pro středu a při povětrnostních podmínkách kdy 

nelze měřit byla naměřena průměrná hodnota 70,5 ± 1,2 dB pro pondělí a 70,0 ± 0,8 pro 

středu. Z těchto měření vyplývá, ţe se projevily některé dny, kdy při dlouho trvajícím dešti 

byla naměřena LAeq,T o 2 dB vyšší neţ je průměrná hodnota. 

 

Dle metodického návodu [17] při měření hluku z dopravy na veřejných komunikacích ne-

lze měření provádět za nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, sníh, rychlost větru 

nad 5 m/s). Prokázalo se zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku. 

10.4 Porovnání s naměřenými hodnotami a vypočtenými pomocí pro-

gramu HLUK+ 9 profi. 

Tab. 13Porovnání naměřených a vypočtených hodnot 

DEN NOC 

středa středa 

kdy je doporučené měřit hodnota z Hluk+ 9 profi kdy je doporučené měřit hodnota z Hluk+9 profi 

den LAeq,16hod. den LAeq,16hod. noc LAeq,8hod. noc LAeq,8hod. 

20.4. 69,4 

68,5 

20.4. 61,8 

60,2 

16.6. 69,6 16.6. 61,8 

30.6. 69,0 30.6. 62,0 

22.9. 69,8 22.9. 62,1 

13.10. 69,4 13.10. 62,3 

20.10. 69,5 20.10. 61,2 

průměr 69,5 ± 0,3 průměr 68,5 průměr 61,9 ± 0,4 průměr 60,2 

 

Potvrdilo se, ţe rozdíl mezi naměřenými hodnotami a vypočtenou hodnotou byl rozdíl pro 

den 1,0 dB a pro noc 1,7 dB, coţ je v souladu ve výpočtovém programu, kde se uvádí, ţe 

rozdíl mezi naměřenou a vypočtenou hodnotou < 2 dB. 
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10.5 Porovnání doby měření v závislosti na intenzitě dopravy za 24 hod. 

pro technickou třídu přesnosti. 

Tab. 14 Data měření v noční době 

NOC den 

hodina 
16.6. 30.6. 22.9. 13.10. 20.10. 20.4. 

LAeq,T LAeq,T LAeq,T LAeq,T LAeq,T LAeq,T 

22:00-23:00 62,9 61,7 61,6 62,3 61,4 61,6 

23:00-24:00 58,7 58,5 60,2 59,9 59,3 59,1 

24:00-01:00 58,7 58,9 60,6 58,6 55,9 56,9 

01:00-02:00 56,1 57,0 55,4 55,8 56,2 54,6 

02:00-03:00 55,5 56,7 55,2 59,9 56,5 56,9 

03:00-04:00 58,1 59,1 59,0 57,4 57,6 58,2 

04:00-05:00 62,7 63,5 62,6 63,5 61,8 61,8 

05:00-06:00 67,3 67,5 67,7 67,7 66,9 68,0 

Doba měření Porovnání LAeq s dobou měření 

22:00-02:00 průměr LAeq,4h 59,8±2,8 59,4±1,9 60,0±2,8 59,8±2,7 58,8±2,7 58,8±3,0 

22:00-24:00, 4:00-6:00 průměr LAeq,4h 63,9±3,5 64,0±3,8 64,1±3,3 64,3±3,3 63,3±3,2 64,0±3,8 

22:00-06:00 průměr LAeq,8h 61,8±4,0 62,0±3,7 62,1±4,0 62,3±3,8 61,2±3,8 61,8±4,2 

 

Porovnání bylo provedeno pro noční dobu ve dnech, které doporučuje metodický návod. 

Pro počet projíţdějících vozidel 2401-12000 je doporučeno měřit 2 x 120 min. a to od 

22:00-24:00 a od 00:00 – 06:00. Provedli jsme porovnání pro dva případy: 

První případ 22:00 – 02:00.  

Druhý případ 22:00 – 24:00 a 04:00 – 06:00. 

Oba případy splňují poţadavek pro technickou třídu přesnosti, ale ukazuje se, ţe rozdíl 

mezi těmito měřeními je aţ 5,2 dB. Z toho vyplývá, ţe výběr 4 hodin v průběhu noci není 

vhodný a přesnější je měření celých 8 hod. Vysvětlujeme si to tím, ţe zejména v době od 5 

do 6 hodin je nárůst především nákladních automobilů, kdy naměřené ekvivalentní hladiny 

akustické tlaku byly v rozmezí 66,9 dB aţ 68,0 dB. 
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ZÁVĚR 

Z naměřených hodnot vyplynulo. Pro denní dobu není významný rozdíl, jestli se měřilo 

v pondělí a nebo ve středu. Nebyl výrazný rozdíl mezi jednotlivými měsíci v roce, pokud 

klimatické podmínky splňovaly poţadavky metodického návodu.  

Měřením se potvrdilo, ţe nelze měření provádět za deště a sněţení. V důsledku zvýšení 

hluku při odvalování pneumatik na mokré vozovce. 

Měření bylo provedeno v oboustranné zástavbě kolem komunikace, za tohoto stavu neexis-

tovala souvislá sněhová pokrývka. 

Měření v sobotu prokázalo sníţení ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Coţ bylo způ-

sobeno výrazným sníţením nákladních automobilů a částečně i osobních automobilů. 

Pro noční dobu platí zcela obdobné závěry jako pro denní dobu. 

Srovnání naměřených výsledku s hygienickým limitem pro denní a noční dobu. 

Denní doba hygienický limit pro starou hlukovou zátěţ LAeq,16 = 70 dB. 

Sobota – průměrná hodnota ze všech měření LAeq,16 = 66,2 ± 1,0 dB hygienický limit byl 

prokazatelně dodrţen. 

Pondělí – průměrná hodnota ze všech měření LAeq,16 = 69,8 ± 0,8 dB hygienický limit byl 

v mezích nejistoty měření. 

Středa – průměrná hodnota ze všech měření LAeq,16 = 69,5 ± 0,6 dB hygienický limit byl 

v mezích nejistoty měření. 

Noční doba hygienický limit pro starou hlukovou zátěţ LAeq,8 = 60 dB. 

Sobota – průměrná hodnota ze všech měření LAeq,8 = 59,5 ± 1,0 dB hygienický limit byl 

v mezích nejistoty měření. 

Pondělí – průměrná hodnota ze všech měření LAeq,8 = 61,5 ± 0,6 dB hygienický limit byl 

prokazatelně překročen. 

Středa – průměrná hodnota ze všech měření LAeq,8 = 61,7 ± 0,7 dB hygienický limit byl 

prokazatelně překročen. 

Při srovnání naměřených hodnot z měření, která byla provedena v souladu s metodikou 

měření a s výsledky provedenými výpočtem programem HLUK+ verze 9 profi.,( do pro-
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gramu byly vloţeny průměrné hodnoty vozidel ve stejných dnech jak bylo prováděno mě-

ření). Výsledkem byla velmi dobrá shoda mezi naměřenými a vypočtenými ekvivalentními 

hladinami akustického tlaku. 

Dále jsme provedli srovnání měření podle výběru dob měření, podle technické třídy přes-

nosti. Došel jsem k závěru, ţe tato měření jsou zatíţeny větší chybou neţ prováděné celo-

noční měření. Z těchto měření vyplynulo, ţe měření v noční době je vhodnější provádět po 

celých 8 hod. neţ ve zkrácených intervalech. 

Tento závěr nelze zcela zobecnit, protoţe bude záviset na hustotě provozu a třídy komuni-

kace. Aby bylo moţné provést toto zobecnění, bylo by vhodné provést další zkoumání na 

silnicích různých tříd. 
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