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I.

Předmluva

Tento dokument zpracovala Národní referenční laboratoř pro komunální hluk (dále jen „NRL“), kterou
Ministerstvo zdravotnictví (MZ) zřídilo jako svůj odborný poradní útvar (viz www.nrl.cz). Dokument vznikl na
základě zadání MZ jako odborný podklad pro Metodický návod pro měření a hodnocení hluku
v mimopracovním prostředí (dále také MN). Jeho text byl opakovaně konzultován s hlukovými odborníky
orgánů ochrany veřejného zdraví, respektuje výsledky porad ředitelů odborů hygieny obecné a komunální na
MZ. Byl dále konzultován s řadou nezávislých odborníků mimo resort zdravotnictví. Dokument reaguje i na
řadu podnětů vzniklých při vypořádávání připomínek dotčených resortů i veřejnosti uplatněných při novelizaci
zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2015
a nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v roce 2016. Byly
zohledněny i některé aspekty připravované novely ISO 1996-2.
Ministerstvo zdravotnictví na základě uplatnění právních hledisek z tohoto podkladového dokumentu
převzalo do svého Metodického návodu pouze část týkající se vlastního postupu měření a hodnocení hluku
s tím, že původní podkladový materiál bude vydán jako odborná publikace – „Odborné doporučení pro
měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí“ (dále také ODKom).
Toto odborné doporučení NRL je tedy koncipováno jako odborná příručka pro osoby, které v souladu s §32a
zákona č.258/2000 Sb. měří a hodnotí hluk v mimopracovním prostředí pro účely ochrany veřejného zdraví
před hlukem. Účelem této příručky je soustředit základní informace ohledně působení hluku na zdraví, jeho
měření a hodnocení do jednoho praktického dokumentu. Příručka tak obsahuje vedle plných citací právních
předpisů, rozsáhlého komentovaného seznamu pojmů používaných v rámci ochrany veřejného zdraví před
hlukem, i přetisk vlastního metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
Ministerstva zdravotnictví.
Uživatele příručky je třeba upozornit, že v ní citované právní předpisy i technické normy se mohou v průběhu
doby změnit. Pokud dojde k významným změnám, bude snahou NRL vydat aktualizovanou verzi odborného
doporučení.
Text tohoto odborného doporučení NRL lze nalézt na http://www.nrl.cz/Home/Page/platne .
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II.

Seznam zkratek

ČIA

Český institut pro akreditaci

ČSN

Česká technická norma

EC

Evropská komise ( European Committee)

EEA

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environmental Agency)

EN

Evropská technická norma

EU

Evropská Unie (4European Union)

GVD

grafikon vlakové dopravy

HL

hygienický limit

HSD

vysoké rušení spánku (High Sleep Disturbance)

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Standard Organisation)

KVO

kardiovaskulární onemocnění

MHD

městská hromadná doprava

MN

metodický návod MZ pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník
MZ, částka 11/2017

MZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR

NSS

Nejvyšší správní soud

NV

nařízení vlády 272/2011 Sb.

OOVZ

orgán ochrany veřejného zdraví

RPDI

roční průměr denních intenzit dopravy

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SHZ

stará hluková zátěž

SOP

směrný operační postup

SZÚ

Státní zdravotní ústav

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty,s.o.

TP

technické podmínky

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

VZT

vzduchotechnické zařízení

WHO

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
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III.

Obecný informativní úvod

Informace uvedené v této části ODKom vycházejí z aktuálního stavu poznání stanovení a hodnocení
zdravotních rizik expozice hluku [1] a logických souvislostí. Slouží především k širšímu osvětlení základních
odborných přístupů ke snižování a řízení hluku v mimopracovním (životním) prostředí a měly by být brány
v úvahu při interpretaci relevantních právních předpisů.

1. Zdravotní rizika expozice hluku v mimopracovním prostředí
Míra zdravotního rizika expozice hluku je funkcí celoživotní expozice akustickou energií frekvenčně vážené
funkcí A (váhová křivka A), a to s důrazem na expozici chráněných vnitřních prostor staveb v noční době.
Z výsledků posledních epidemiologických studií lze např. za „celoživotní“ expozici hluku z dopravy
považovat dobu minimálně 10 až 15 let.
Řízení zdravotních rizik je tedy nutně založeno na regulaci dlouhodobých průměrných hodnot hladin
akustického tlaku. Základním hlukovým ukazatelem je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku podle
ČSN ISO 1996-2 [2], s frekvenční charakteristikou A, LAeq,T, určený za období jednoho roku (viz např.
směrnice 2002/49/EC, Příloha 1 [3]). Toto kritérium je z praktických důvodů vyjadřováno prostřednictvím
určujících ukazatelů hluku vztažených ke stanoveným časovým intervalům reprezentativního průměrného
kalendářního dne, pro nějž platí, že průměrná hladina pro jeden reprezentativní (charakteristický) den se
rovná průměrné hladině pro celý rok. Délka časového intervalu nutná pro průměrování závisí na míře
proměnnosti (kolísání) parametrů akustického signálu.
Pro maximální hladiny akustického tlaku LAmax hluku z dopravy nebyla dosud nalezena žádná spolehlivá
a všeobecně přijatelná korelace s dlouhodobými zdravotními účinky [1,4].

2. Hygienický limit hluku
Hygienické limity nejsou obecně čistě vědeckou záležitostí. Kritické limity škodlivých faktorů životního
prostředí, včetně hluku, nemohou být odvozeny pouze na základě výsledků empirických věd. Jsou
předmětem socio-politických nastavení, která závisejí na systému priorit zastoupených zájmových skupin.
Limitní hodnoty jsou politickým normativním aktem, který je výsledkem komplexních úvah o společenských
rizicích, výnosech a nákladech.
V tomto procesu se musí nalézt obecné standardy společensky akceptovatelných rizik, které se mohou
měnit podle úvah ohledně obecně pojatých nákladů a výnosů (cost-benefit). Rozhodování o limitu v rámci
politického normativního procesu tak jen zčásti vychází z vědeckých podkladů (jakými jsou například
1
doporučení WHO ), ale bere v úvahu i ekonomická omezení a sladění konkurujících si zájmů ve
společnosti.
HL hluku v mimopracovním prostředí je tedy určitým kompromisem a jeho překročení neznamená
automaticky akutní poškození zdraví.
Imisní limit hluku lze považovat za mez přijatelného rizika, nikoliv za bezpečný (nepřekročitelný)
práh.
Hodnoty HL hluku jsou stanoveny pro regulaci dlouhodobých účinků hluku. Při hodnocení hluku vzhledem
k přímým zdravotním účinkům tak, jak je chápe WHO [4], je třeba vycházet z celoročních expozic.
Hodnocení hluku z dopravy tedy nelze provádět na základě expozice v dílčích časových intervalech, např.
jen pro zimní nebo letní období, krátkodobé objížďky apod. Hodnocení stacionárních zdrojů hluku jakými

1

WHO sama považuje své publikované limity za doporučené cílové hodnoty, jejichž dosažení může být dlouhodobým procesem
závislým na možnostech a zvyklostech té které země [5]. Hodnotu LAeq,8h= 55 dB (noc) stanoví jako první prozatímní cílovou
hodnotu (IT-I), kterou by měly jednotlivé země dosáhnout [4]. Tyto hodnoty nemají žádnou právní závaznost.
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jsou např. sezónní provoz průmyslových zdrojů hluku, je pak vhodné provádět s ohledem na zvážení
zdravotních rizik takové expozice, zejména s přihlédnutím k době trvání, době a četnosti výskytu (ojedinělé
nebo krátkodobé expozice) a zvláštním charakteristikám hluku (tónové a impulsní složky, nízkofrekvenční
hluk apod.).
Překročení HL hluku neznamená automaticky přímé ohrožení zdraví (zdravotní hledisko), ale ohrožení
zájmu na ochraně zdraví (právní hledisko), viz judikatura NSS 6 Ads 40/2012 – 29. Znamená to, že při
prokázaném překročení HL musí orgán ochrany veřejného zdraví konat (zahájit správní řízení), avšak
případná sankce a její výše, stejně jako nezbytný rozsah případných protihlukových opatření, závisí na
míře zdravotního rizika odpovídající velikosti překročení limitu a dalších okolnostech. Míra zdravotního
rizika se může stanovit metodami uvedenými např. v dokumentech WHO a EC [4,9], EEA [10] a v další
odborné literatuře např.[11].

3. Stanovení hodnot hygienických limitů hluku
Konkrétní hodnoty HL hluku jsou stanoveny na základě kompromisu při uvážení následujících hledisek:
Ochrana veřejného zdraví
l Požadavky vycházejí z doporučení WHO; hodnoty HL v chráněném venkovním prostoru staveb
jsou odvozeny pro dopadající zvukovou vlnu [5].
l Limity pro chráněné venkovní prostory (venkovní prostředí) jsou nastavovány odlišně pro jednotlivé
kategorie prostředí a jejich citlivosti na hluk, neboť je zřejmé, že v chráněných venkovních
prostorech nemohou být pro všechny kategorie prostředí stejné. Obecně platí, že hodnota HL
hluku pro dané prostředí by měla být co nejnižší. Jako kategorie prostředí mohou být zvoleny
územně plánovací zóny (obytná, smíšená, průmyslová, centra měst apod.) nebo speciálně
definované hlukové zóny. V ČR se v roce 2000 přešlo od ochrany územních zón k systému
ochrany okolí silnic a drah bez ohledu na to, v jakém území se nacházejí.
l V chráněném vnitřním prostoru staveb (především vnitřním obytném prostředí) je pro každý druh
chráněného vnitřního prostoru prakticky vždy pouze jediná hodnota HL bez ohledu na kategorii
venkovního prostředí.
Restrikce vůči provozovatelům zdrojů hluku
Hodnoty HL hluku mají umožnit:
l Předcházení vzniku nadměrného hluku.
l Omezení nebo eliminování stávajícího nadměrného hluku.
l Udržení stávajícího stavu, pokud je hlukově vyhovující.
Uvážení reálné situace
l Při uvážení ochranné a restriktivní role HL hluku je třeba mít na paměti, že zvolené hodnoty musí
být i realistické, tzn., že nemohou nebrat v úvahu existující stav expozice obyvatelstva hlukem a
další faktory udržitelného rozvoje [6,7].
l Přísná hodnota HL sama o sobě nevede k nápravě akusticky nevyhovujícího stavu.
l Pokud je limit nerealistický, není pomocí protihlukových opatření dosažitelný (organizačně,
technicky, ekonomicky), fakticky ho nelze vymoci, což vede ke ztrátě motivace provozovatelů
zdrojů hluku snižovat hluk a ztrátě autority státní správy.
Technická a finanční dostupnost protihlukových opatření
Nelze také pominout fyzikální a technické předpoklady pro možnost uplatnění případných
protihlukových opatření a finanční možnosti provozovatelů zdrojů hluku, včetně státu, vzhledem
k očekávaným nákladům na jejich realizaci.
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Evropská komise zatím neuvažuje z důvodu různých socio-ekonomických a kulturně-historických podmínek
v jednotlivých členských státech EU o stanovení jednotných evropských HL hluku v životním prostředí.

4. Obtěžování hlukem a zdravotní účinky hluku
Přímé zdravotní účinky dlouhodobé expozice hluku působené zejména definovanými technickými zdroji
hluku, jakými jsou např. doprava, stroje a zařízení, lze kvantifikovat na základě vztahů závislostí expoziceodezva odvozených pro některé subjektivní a objektivní účinky hluku. WHO dosud stanovila, že za
prokázané zdravotní účinky hluku, zejména z dopravy, které lze takto kvantifikovat, je považováno vysoké
rušení spánku (High Sleep Disturbance-HSD) a kardiovaskulární choroby (KVO), zejména infarkt myokardu
a v některých případech i hypertenze.
Není sporu o tom, že i obtěžování hlukem, které je typické pro ojedinělé nebo krátkodobé expozice hluku
nebo hluky z tzv. náhodných zdrojů hluku, jakými jsou např. řeč, hlasové projevy zvířat, sousedské hluky,
některé hudební projevy, hluky ze sportovních, kulturních a volnočasových aktivit atp., může v některých
případech vést ke zhoršení celkového zdravotního stavu exponovaných osob. Tyto zdravotní účinky jsou
však nepřímé a nelze je jednoduše kvantifikovat. Je to zejména proto, že subjektivní pocit obtěžování
exponované osoby závisí jen z menší části na akustických parametrech působícího akustického signálu.
Rozhodující je celková míra stresu, který vzniká jako výsledek procesu, který na jedné straně hodnotí
subjektivní pocit ohrožení a na druhé straně hodnotí osobní potenciál toto ohrožení zvládnout či eliminovat.
Obě tyto stránky hodnocení jsou závislé především na osobnostních charakteristikách exponované osoby,
socio-ekonomických, kulturních, historických a dalších souvislostech.
Celkové obtěžování hlukem lze považovat za určující prvek tzv. akustického komfortu (resp. diskomfortu) a
je třeba ho adekvátním způsobem regulovat. To ovšem není možné aplikací hlukového limitu, protože pro
náhodné zdroje hluku je typické, že jejich hladina akustického tlaku se mění okamžitě, náhodně a
nepředvídatelně. Z těchto důvodů nelze věrohodně (s přijatelnou nejistotou) stanovit jejich akustickou emisi
a tedy ani objektivně přezkoumat účinky případné regulace (imisi hluku), a to ani v rámci prevence
(výpočtové akustické studie), ani v rámci státního zdravotního dozoru (měření hluku). Uvedené zdroje hluku
je možné efektivně regulovat především opatřeními dispozičními (rozhodnutí o umístění) a organizačními
(např. stanovením provozní doby). Proto z výše uvedených důvodů bývá v evropských zemích tato regulace
svěřována do pravomoci obcí. Z těchto důvodů i zákon č. 258/2000 Sb. vyloučil z působnosti OOVZ regulaci
obtěžování hlukem působeným hlasovými projevy lidí a zvířat a provozováním hudby ve venkovním
prostoru.
Lze tedy konstatovat, že pouhý výskyt škodlivého faktoru ještě neznamená, že veřejné zdraví bude
skutečně poškozeno [8].

5. Chráněný venkovní prostor staveb
Pro posouzení vlivu hluku na zdraví je rozhodující hodnocení expozice v chráněných prostorech, kde lidé
mohou skutečně dlouhodobě pobývat. Dle §30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. to jsou chráněný venkovní
prostor a zejména chráněný vnitřní prostor staveb.
Vzhledem k technickým i právním problémům s kontrolou expozice hluku v chráněném vnitřním prostoru
staveb bylo nutné zavést prakticky realizovatelný postup, jak tato omezení překonat. To bylo umožněno
zavedením další kategorie chráněného prostoru – chráněného venkovního prostoru staveb. Institut
chráněného venkovního prostoru staveb byl tedy zaveden jako technický nástroj k posouzení míry
expozice chráněného objektu vzhledem k regulaci hluku pronikajícího dovnitř, tj. do chráněných vnitřních
prostor stavby, kde se může jeho škodlivý účinek projevit.
Systém hodnot HL hluku a hodnocení zdravotních rizik expozice chráněných staveb venkovnímu hluku je
mezinárodně navázán na veličiny stanovené měřením nebo výpočtem bez uvažování odrazů od
posuzovaného objektu, tedy na základě hladin akustického tlaku dopadajícího zvuku [5]. O expozici uvnitř
objektu reálně rozhoduje pouze ta část akustické energie, která do těchto prostor proniká zvenčí, tedy
nikoliv ta část energie, která se od fasády odrazí. Tato skutečnost se v praxi zohledňuje korekcí hodnoty
6

hladiny akustického tlaku naměřené v chráněném venkovním prostoru stavby dle [2] a MN, Příloha A (tzv.
korekce na odraz).
V chráněném venkovním prostoru a v chráněném vnitřním prostoru staveb se tato korekce neprovádí, zde
se zohledňuje jak přímá, tak odražená složka akustického signálu.
Institut chráněného venkovního prostoru staveb tedy slouží výhradně k regulaci hluku
pronikajícího dovnitř stavby a nijak nesouvisí s ochranou osob ve venkovním prostoru, protože tam
jsou osoby dostatečně chráněny hygienickým limitem pro chráněný venkovní prostor, tedy se
zohledněním všech odrazů.
Hodnoty HL hluku pro chráněný venkovní prostor staveb jsou obecně odvozeny z doporučených hodnot
stanovených pro chráněný vnitřní prostor staveb, přičemž se počítá s možností přirozeného větrání
otevřenými okny i s omezením rušivého účinku hluku při jednotlivých průjezdech vozidel či průletech letadel
[4].
Chráněný venkovní prostor staveb je v §30, odst.3 zákona č. 258/2000 Sb. definován jako prostor do
vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do
chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a
vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Chráněným venkovním prostorem staveb nejsou balkony, terasy a lodžie staveb bytových domů, rodinných
domů, staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně
obdobných staveb.
V případě, že je na obvodovém plášti stavby aplikováno protihlukové opatření typu prosklené předsazené
fasády, úplné zasklení terasy, lodžie nebo balkonu, nepovažují se zasklené plochy těchto protihlukových
opatření za chráněnou fasádu. Chráněnou částí fasády pak zůstává venkovní část obvodové stěny
chráněné místnosti, tzn., že expozice chráněného venkovního prostoru stavby se posuzuje až za
uvedeným protihlukovým opatřením.
Institut chráněného venkovního prostoru staveb se neuplatní v případě, že posuzovaná část obvodového
pláště stavby je z hlediska pronikání hluku do chráněného vnitřního prostoru staveb nevýznamná, tj. je bez
okenních, dveřních a dalších otvorů nebo se bezprostředně za ní nenacházejí chráněné vnitřní prostory
stavby. Stejně tak v případě, že je přímé větrání chráněných vnitřních prostorů stavby zajištěno jiným
způsobem než přímým přirozeným větráním okny nebo jinými otvory v nadlimitně exponované fasádě, za
níž se nacházejí. V uvedených případech je důležité pouze to, zda má obvodový plášť dostatečnou
neprůzvučnost tak, aby nebyly překračovány hodnoty HL hluku stanovených pro chráněný vnitřní prostor
stavby. Hodnocení nepřekračování hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor staveb
tedy nemá v uvedených případech z hlediska chráněného zájmu smysl, a proto se neprovádí - chráněný
venkovní prostor stavby není v tomto případě definován.
Lze tedy konstatovat, že má-li objekt fasádu nevýznamnou z hlediska pronikání hluku do vnitřních
chráněných prostor stavby, kdy její neprůzvučnost zaručuje nepřekračování hygienických limitů pro hluk
pronikající z venkovního prostředí do chráněných vnitřních prostor stavby, a při zajištění plnohodnotného
přímého nuceného větrání uvedených prostor (viz např. § 11, odst. 5, vyhl. č. 268/2009 Sb.) nebo jsou-li
tyto prostory přímo a přirozeně větrány okny z podlimitně exponované fasády, může být takový chráněný
objekt z hlediska ochrany veřejného zdraví před hlukem umístěn i v hlukově nadlimitně zatíženém území.
Schematicky jsou možné situace uvedeny na následujícím obrázku:
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VZT

Nadlimitní expozice

Chráněný venkovní prostor stavby

Podlimitní expozice

Nechráněný venkovní prostor stavby

Přímé nucené větrání
Komunikace – zdroj hluku

6. Stará hluková zátěž
SHZ se dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů rozumí hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních
prostorech staveb, který existoval již před 1. lednem 2001 (rozhodné datum), je působený dopravou na
pozemních komunikacích nebo drahách, a překračoval hodnoty hygienických limitů stanovené k tomuto
datu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby.
Institut SHZ byl zaveden v analogii s jinými starými ekologickými zátěžemi proto, aby bylo možno dočasně
a za stanovených podmínek právně legalizovat určitý nadlimitní stav, který vznikl v podstatě historicky a
spontánně, a na jehož řešení ve smyslu nových předpisů nemá společnost v daný moment dostatečné
technické možnosti a finanční prostředky. Pokud tedy hluk existující v chráněných venkovních prostorech
k rozhodnému datu překračoval hodnotu HL stanovených k tomuto datu, ale nepřekročil HL pro
(tolerovatelnou) SHZ, pak je tento stav tolerován, a to do té doby, než se prokazatelně zvýší o více než 2,0
dB. Znamená to, že pokud za uvedených okolností hladina akustického tlaku existující v chráněných
prostorech v okolí dané komunikace k rozhodnému datu nepřekračovala HL stanovený součtem základní
hladiny a korekce pro SHZ, pak je tato hodnota hladiny akustického tlaku dočasně tolerována.
Pokud je však hodnota SHZ nadlimitní tj. nad hodnotou danou součtem základní hladiny a korekce na
SHZ, nelze ji tolerovat a musí být přijata taková protihluková opatření, aby nebyly překračovány HL hluku
stanovené NV (odst. 6, §12, NV).
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Logickým důsledkem je skutečnost, že dojde-li v průběhu času po rozhodném datu k prokazatelnému
zvýšení hluku v posuzovaných chráněných venkovních prostorech nad hodnotu existující k rozhodnému
datu o více než 2,0 dB, pak se již nejedná o hluk, který existoval k rozhodnému datu, ale o nový stav, který
z definice již nemůže být posuzován jako SHZ a je nutné přijmout taková protihluková opatření, aby nebyly
překračovány HL hluku stanovené NV (odst. 6, §12, NV). Pokud k tomu dojde, nelze již režim SHZ znovu
aplikovat.
Z výše uvedeného plynou pro použití režimu SHZ následující principy:
Korekci na SHZ lze pro chráněné prostory uplatnit pouze, jsou-li současně splněny tři podmínky:
1. Komunikace existovala před 1. 1. 2001.
2. V roce 2000 byl překročen HL (prokazuje se v posuzovaném chráněném venkovním prostoru resp.
ve venkovním chráněném prostoru staveb).
3. V době posuzování (tj. např. v roce 2018) nedošlo ke zvýšení hluku v chráněném venkovním
prostoru o více než 2,0 dB oproti stavu v roce 2000 (prokazuje se buď v referenční vzdálenosti,
nebo přímo v posuzovaném chráněném venkovním prostoru resp. ve venkovním chráněném
prostoru staveb).
A to pouze pro chráněné venkovní prostory, které se nacházejí v území v okolí komunikace do vzdálenosti
ohraničené průběhem kritické izofony (tj. izofony odpovídající příslušnému HL) v roce 2000. Je třeba
uvážit, že při navýšení hluku k datu posouzení až do výše 2,0 dB dojde k posunu izofon směrem od
komunikace (viz následující obrázek), takže se nyní v nadlimitně zatíženém území mohou octnout
chráněné objekty (vyznačeny červeně), které v roce 2000 ležely v území podlimitním (vyznačeny zeleně),
takže SHZ podle definice pro tyto objekty nemůže být vůbec uvažována. Na tomto postupu nemění nic
ustanovení o tzv. uceleném úseku.
Při prokazování možnosti uplatnění režimu SHZ musí být vždy uvedena vstupní data a jejich původ.
K obrázku: Levá část představuje situaci k roku 2000, pravá část změnu situace v době posuzování, kdy
došlo k zvýšení hlučnosti komunikace o 2,0 dB (jde o situaci, kdy lze ještě uvažovat korekci na SHZ). Za
kritickou izofonu byla zvolena hodnota HL = 60 dB (vyznačena souvislou resp. přerušovanou červenou
přímkou). Posun izofon je zobrazen pouze schematicky, není v měřítku. Pro představu: v případě změny
hlučnosti komunikace ze 72,0 dB na 74,0 dB se izofona 60 dB posune o cca 70 m.
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7. Legislativní limity a analytický výsledek - posuzování shody
Výsledná hodnota fyzikální veličiny se vždy skládá ze změřené hodnoty veličiny a nejistoty. Veličinu X pak
můžeme prezentovat následovně:
·

X = Xstř ± u, kde u je hodnota rozšířené kombinované standardní nejistoty, tzv. dvoučíselné
vyjádření, používá se např. pro LAeq,T.

·

X = Xvýsl, kde je nejistota již zahrnuta do výsledné hodnoty, tzv. jednočíselné vyjádření, používá
se např. pro LAmax.

Pravidlo stanovující postup jak zjistit, zda výsledná hodnota vyhovuje hodnotě stanoveného limitu (např.
hygienickému limitu hluku) se nazývá rozhodovací pravidlo. Součástí rozhodovacího pravidla je
rozhodovací limit (rozhodovací hladina, rozhodovací mez), který stanovuje oblast přijmutí a oblast
odmítnutí výsledku měření. Existuje celá řada rozhodovacích pravidel - záleží na oboru použití. Převážně
se používají následující postupy:
·

Použití dvou rozhodovacích limitů (dolní = stanovený limit minus nejistota a horní = stanovený
limit plus nejistota) určuje oblast prokazatelného dodržení (pod dolním rozhodovacím limitem),
oblast prokazatelného překročení (nad horním rozhodovacím limitem) a oblast mezi rozhodovacími
limity, tzv. oblast „šedé zóny“, ve které nemůžeme učinit žádné rozhodnutí.

·

Použití jednoho rozhodovacího limitu (horní nebo dolní) vylučuje šedou zónu, tedy oblast, kdy
nemůžeme rozhodnout a stanovuje pouze oblast překročení a oblast dodržení.

V NV je zakotveno použití jednoho, a to horního (horní mez) rozhodovacího limitu (stanovený limit plus
nejistota), protože v rámci státního zdravotního dozoru by stát měl zasahovat do práv osob pouze
v případě, kdy je protiprávní stav doložen prokazatelně, tedy mimo jakoukoliv pochybnost. Tato úprava tak
stanoví jediné rozhodovací pravidlo společné pro všechny dotčené osoby (stát i provozovatel zdroje hluku).
Zároveň představuje kontinuitu státního zdravotního dozoru (tzv. řízení z moci úřední) např. řešení podnětů
a prokazování protiprávních stavů od roku 2000.
Poznámka 1: Obecně se tzv. dolní rozhodovací limit používá v případech, kdy je limit definován jako nepřekročitelný
vzhledem k tomu, že škodlivý faktor může způsobit akutní poškození zdraví. To však není, na rozdíl od ochrany sluchu
na pracovištích, situace expozice hluku v mimopracovním prostředí. Pokud by totiž byl HL hluku v mimopracovním
prostředí považován za nepřekročitelný, nemohly by existovat jeho různé hodnoty pro tentýž zdroj hluku. Tyto limity se
mohou měnit podle zdroje hluku, citlivosti chráněného území na hluk, podle toho zda jde o novou či starou situaci
apod. [3].
Poznámka 2: Rozhodování na základě horního rozhodovacího limitu neznamená zvýšení HL jako takového. Jde o
statistické zhodnocení pravděpodobnosti, že HL bude překročen. Pokud překročen není a pohybujeme se v tzv. šedé
zóně (viz výše), nelze o tom, zda je nominální hodnota limitu překročena a tedy, zda je zátěž nadlimitní nebo ne, vůbec
rozhodnout.

8. Synergie
Není znám vztah mezi synergickým (současným, kombinovaným) působením různých kategorií zdrojů hluku
(např. doprava silniční, železniční, letecká a průmyslové zdroje) a zdravotními účinky. Dosud nebyla ze
strany WHO vytvořena metodika, která by umožnila hodnocení kombinovaného vlivu (tj. synergické účinky)
různých zdrojů hluku na zdraví exponovaných osob, a to ani při souběhu dopravních zdrojů, tj. kombinace a
kumulace hluku ze silniční a železniční nebo letecké dopravy.
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Dosavadní navržené postupy zjištění efektu obtěžování při působení více různých typů zdrojů hluku (např.
ČSN ISO 1996-1:2017), představují pouze technickou konstrukci, jejíž výsledek se neopírá o závěry
jakékoliv epidemiologické studie, tj. že takto technicky odvozené obtěžování je i tímto způsobem
exponovanými osobami ve skutečnosti pociťováno
Oddělené hodnocení různých zdrojů hluku se v současné době považuje za optimální způsob jak zohlednit
vícenásobné expozice (synergii) [1]. Preferuje se tedy rozlišení příspěvku různých zdrojů, což NV od roku
2000 respektuje.

9. Postup měření a hodnocení
Měření pro účely ochrany veřejného zdraví podle §32a zákona č. 258/2000 Sb. sestává z následujících
kroků:
-

Zjištění dílčích hodnot určujícího ukazatele hluku měřicím přístrojem postupem podle MN, resp. podle
českých technických norem.

-

Zpracování naměřených hodnot postupem podle MN resp. podle českých technických norem, jehož
výsledkem je stanovení výsledné hodnoty určujícího ukazatele hluku. Zahrnuje vyloučení neplatných
hodnot ze zpracování a postupné použití všech odpovídajících korekcí zohledňujících přepočet na
referenční podmínky a případně i přepočet (extrapolaci) na jiné podmínky.

-

Hodnocení výsledné hodnoty určujícího ukazatele hluku, které představuje její porovnání s HL hluku
stanoveným podle NV. HL hluku použitý pro toto hodnocení může navrhnout měřič, konečnou hodnotu
HL hluku stanoví dle NV orgán ochrany veřejného zdraví. Výsledkem hodnocení je konstatování, zda
byly nebo nebyly splněny zákonné požadavky na provoz zdrojů hluku z hlediska ochrany veřejného
zdraví před hlukem (§30 zákona č.258/2000 Sb.).

-

Interpretace, která představuje měřičovo odborné stanovisko resp. komentář a případnou diskusi
blíže objasňující některé specifické aspekty procesu měření a jeho výsledků, případně i návrhy na
řešení nevyhovujícího stavu apod.

Hodnocení a interpretace obecně nejsou povinnou součástí akreditovaného protokolu z měření.

Citované dokumenty
[1] ENNAH - European Network on Noise and Health, Final Reprort JRC- EU Project no. 226442 FP7-ENV-2008-1, 2013
[2] ČSN ISO 1996-2:2009, Akustika – Popis, měření a posuzování hluku prostředí. Část 2: Určování
hladin hluku prostředí
[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním
prostředí
[4] Night Noise Guidelines for Europe, WHO, 2009
[5] Guidelines for Community Noise, WHO 1999
[6] Stakeholder conference on EU noise policy assisting in implementation and review of Directive
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Další podrobnosti lze nalézt zde:
[12] Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, Ministerstvo
zdravotnictví ČR, 2014
[13] Hellmuth,T., Jiráska,A.: Stará hluková zátěž a ochrana veřejného zdraví před hlukem, Vytápění,
větrání, instalace 1/2014, s 26- 28, ISSN 1210-1389
[14] Hellmuth,T.,Potužníková,D.,Junek,P., Fiala,Z.: Obtěžování hlukem:zdravotní problém nebo
akustický komfort?, Hygiena 2016/1 (61), s 33-35,ISSN 1802-6281
[15] Šlechta, J. Korekce na odraz zvuku od fasády. 62 s. Výzkumná zpráva, Univerzitní centrum
energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Buštěhrad, 2015.
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IV.

Metodická část

1. Citované dokumenty a předpisy2
Právní předpisy
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (Věstník Ministerstva
zdravotnictví, částka 11/2017)

Technické normy a směrnice
ČSN 01 1600 Akustika - Terminologie
ČSN ISO 1996-1:2017, Akustika ─ Popis a měření hluku prostředí. Část 1: Základní veličiny a postupy
pro hodnocení
ČSN ISO 1996-2:2009, Akustika ─ Popis, měření a posuzování hluku prostředí. Část 2: Určování hladin
hluku prostředí
ČSN EN 61672-1 Elektroakustika ─ Zvukoměry-Část 1: Technické požadavky
ČSN ISO 7196 Akustika ─ Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku
ČSN 730532 Akustika ─ Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností
stavebních výrobků ─ Požadavky
ČSN EN ISO 16032 Akustika ─ Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách –
Technická metoda
Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, Technické podmínky TP 189, II. vydání, EDIP
s.r.o., 2012

2)

U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací neužívají.
poslední vydání uvedených normativních dokumentů.
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U nedatovaných odkazů se použije

2. Komentovaný seznam pojmů
.

A.

Obecně

1. Hygienický limit hluku
konvenční hodnota určujícího ukazatele hluku, jejíž nepřekračování při dlouhodobé expozici zajišťuje
za stanovených podmínek na základě společensky přijatelné míry zdravotního rizika, současné úrovně
poznání a ekonomické úrovně společnosti, odpovídající ochranu veřejného zdraví před hlukem.
POZNÁMKA 1: Zdravotní rizika expozice hluku nejsou nulová ani při podlimitní expozici, považují se však za
společensky přijatelná.
POZNÁMKA 2: HL hluku mohou být různé i pro stejnou kategorii zdroje hluku např. hluk z dopravy, a to podle
druhu dopravy, podle citlivosti chráněného prostoru na hluk nebo s ohledem, zda jde o starou či novou situaci
apod.

B.

Veličiny a hodnocení

2. Určující ukazatel hluku (§2, písm.a) NV)
fyzikální veličina, která charakterizuje hluk, infrazvuk nebo ultrazvuk a používá se k hodnocení
nepříznivých účinků hluku, infrazvuku a ultrazvuku z hlediska ochrany veřejného zdraví.
3. Celkový zvuk (ČSN ISO 1996-1, odst. 3.4.1)
veškerý zvuk v dané situaci a v daném čase, obvykle složený ze zvuku mnoha zdrojů, blízkých a
vzdálených.
4. Specifický zvuk (ČSN ISO 1996-1, odst. 3.4.2)
složka celkového zvuku, která může být specificky identifikována a která je spojena se specifikovaným
zdrojem.
5. Nespecifický zvuk
složka celkového zvuku, která nemůže být specificky identifikována a nemůže být spojena se
specifikovaným zdrojem (např. vzdálené zdroje).
6. Hluk pozadí
všechen zvuk, který je působen specifickými a nespecifickými zdroji, které nejsou předmětem daného
měření (nejsou měřeným zdrojem hluku).
7. Zbytkový hluk
všechen zvuk, který zbývá v daném místě a v dané situaci po potlačení respektive vyloučení zvuku
všech nebo části specifických zdrojů hluku pozadí z měření. (Upraveno z ČSN ISO 1996-1, odst.
3.4.3).
POZNÁMKA 1: Zbytkový hluk může ovlivnit hodnotu hladiny akustického tlaku měřeného zdroje. Případný
příspěvek zbytkového hluku k naměřené hodnotě se eliminuje korekcí na zbytkový hluk dle odst. 3,2,4 MN.
POZNÁMKA 2: Zbytkový hluk může ovlivnit hladinu akustického tlaku měřeného zdroje jen v případě, že se
vyskytuje po stejnou dobu, jako hluk měřeného zdroje. To je třeba brát v úvahu zejména při vyhodnocení měření
impulsního hluku a hladin maximálního akustického tlaku jednotlivých časově oddělených hlukových událostí.
POZNÁMKA 3: V případě, že nelze vyloučit z měření žádný specifický zdroj hluku, lze považovat hluk pozadí a
zbytkový hluk za identické.
POZNÁMKA 4: V případě, že hluk pozadí má dostatečný odstup od měřeného hluku (viz článek 3.2.4 MN), není
třeba se zabývat zbytkovým hlukem. Tuto skutečnost je třeba uvést v protokolu z měření.
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8. Místo měření
zájmový prostor, ve kterém je hluk posuzován (většinou určeno adresním bodem).
9. Umístění mikrofonu
poloha mikrofonu definovaná bodem v prostoru místa měření, v němž je umístěn mikrofon zvukoměru.
10. Doba měření
doba v rámci roku, měsíce, týdne, dne, denní a noční doby, během níž měření probíhá.
POZNÁMKA 1: V protokolech se doba měření prezentuje kalendářním datem a časovým intervalem od příjezdu
na místo měření do odjezdu z něho. Jde o celkový čas strávený v souvislosti s měřením na místě měření.
POZNÁMKA 2: Slouží mj. i k popisu délky a charakteru provozu zdroje hluku. Situace zdroje bývá sledována i
v době, kdy se neměří, tj. mimo časový interval měření.

11. Časový interval měření
časový interval, během něhož je prováděno jednotlivé měření, tj. během něhož jsou v tomtéž místě
měření nepřetržitě zaznamenávány hodnoty určujících ukazatelů hluku.
12. Délka měření
součet délek časových intervalů měření.
13. Referenční časový interval
časový interval stanovený pro hodnocení hluku v mimopracovním prostředí v § 11 odst. (1), (4) a (5) a
§ 12 odst. (1) (2) a (9) NV.
POZNÁMKA 1: Hodnoty referenčních časových intervalů představují časové úseky jednoho kalendářního dne,
k nimž se vztahují reprezentativní hodnoty určujících ukazatelů hluku zjištěné způsobem stanoveným v MN, tj.
tak, aby vyjadřovaly průměrnou dlouhodobou expozici hluku.
POZNÁMKA 2: Referenční časový interval je třeba chápat jako souvislý časový interval vztažený k provozu zdroje
hluku a jeho celé časové historii. Tedy nikoli k délce měření. Účelem měření je zjistit hodnotu určujícího ukazatele
hluku odpovídající referenčnímu časovému intervalu, která je pro tento interval s přijatelnou nejistotou
reprezentativní.
POZNÁMKA 3: Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud je reprezentativní vzorek hluku získán za dobu kratší, než
je nominální hodnota referenčního časového intervalu, není třeba měřit po celou dobu trvání tohoto intervalu.
POZNÁMKA 4: Pokud se během měření v jednom kalendářním dni nepodařilo změřit všechny rozhodující
hlukové události, je třeba měřit i v dalších/jiných dnech a výsledky měření přepočítat na referenční časový
interval.

14. Výsledná hodnota určujícího ukazatele hluku
hladina akustického tlaku určujícího ukazatele hluku stanovená pro referenční časový interval
z naměřených hodnot postupem podle MN.
POZNÁMKA 1: Výsledná hodnota je konstruována jako výsledek zpracování souboru změřených (dílčích) hodnot
včetně následného použití všech příslušných korekcí a přepočtů.
POZNÁMKA 2: Výsledná hodnota se použije k hodnocení výsledků měření porovnáním s hodnotou HL hluku
stanoveného podle NV. Hodnocení se provede podle kap. 7 MN.

15. Výsledná hodnocená hodnota určujícího ukazatele hluku
je v případě ekvivalentní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku stanovená podle bodu 14
po odečtení hodnoty nejistoty hodnocení (viz kap.7 MN). V případě maximální hladiny akustického
tlaku je výsledná hodnocená hodnota totožná s výslednou hodnotou akustického tlaku stanovenou
podle bodu 14.
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POZNÁMKA 1: Při hodnocení měření s ohledem na požadavek splnění podmínek právních předpisů se hodnota
výsledné hodnocené hladiny přímo porovnává s hodnotou HL hluku.
POZNÁMKA 2: Veličinu výsledné hodnocené hodnoty určujícího ukazatele hluku nelze používat k hodnocení
výsledků akustických výpočtů, protože nelze předjímat skutečnou hodnotu nejistoty při měření k ověření výsledků
výpočtu.
POZNÁMKA 3: Výsledná hodnocená hladina akustického tlaku (hodnota určujícího ukazatele hluku) dle odst. 15
není „hodnoticí hladinou“ ve smyslu ČSN ISO 1996-1, odst. 3.3.2.

16. Roční průměr denních intenzit dopravy (RPDI)
v případě silniční dopravy aritmetický průměr denní intenzity dopravy všech dnů v roce (viz. TP 189
resp. údaje z Celostátního sčítání dopravy). V případě železničních drah se RPDI vztahuje na roční
průměrný denní počet vlaků na železničních drahách.
POZNÁMKA: Roční průměrný denní počet vlaků se stanovuje na základě skutečného počtu průjezdů určitým
úsekem za dané období. Nejde o grafikon vlakové dopravy (GVD). Údaje o ročním průměrném denním počtu
vlaků a další údaje nutné pro přepočet na dlouhodobou zátěž lze získat z údajů poskytnutých Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace.

17. Nehodnotitelná změna určujícího ukazatele hluku
uvedená v §20, odst.5, NV je rozdíl středních hodnot určujícího ukazatele hluku pohybující se
v intervalu 0,1 až 0,9 dB.
POZNÁMKA 1: Toto ustanovení nelze použít pro hodnocení výsledků měření vzhledem k hodnotě HL, ale
výhradně pro posuzování významnosti změny určujícího ukazatele hluku např. před a po realizaci protihlukového
opatření.
POZNÁMKA 2: Rozdíl hodnot určujícího ukazatele hluku ležící v intervalu 1,0 až 2,0 dB nelze automaticky vždy
považovat za změnu hodnotitelnou, pokud zároveň nebyly uváženy nejistoty měření obou porovnávaných hodnot.

18. Nejistota měření (ČSN 01 1600)
parametr přidružený k výsledku měření charakterizující rozptyl hodnot, který může být logicky přiřazen
k měřené veličině, kdy parametrem může být například směrodatná odchylka nebo její násobek nebo
polovina šířky intervalu, který má stanovenou konfidenční hladinu.
19. Nejistota měření výsledné hodnoty určujícího ukazatele hluku
rozšířená kombinovaná standardní nejistota měření definující interval kolem výsledku měření, ve
kterém lze s určitou pravděpodobností předpokládat výskyt skutečné hodnoty měřené veličiny (v oboru
akustiky se uvažuje pravděpodobnost výskytu 95 %).
20. Konvenční nejistota měření
hodnota očekávaného intervalu odchýlení hodnot měření od skutečné hodnoty měřené veličiny,
reprezentující rozšířenou kombinovanou standardní nejistotu měření, stanovená dle přílohy D MN.
21. Konvenční nejistota hodnocení
hodnota nejistoty stanovená podle odst. 7.1 MN, použitá při hodnocení výsledných naměřených
hodnoty podle odst. 4, §20 NV.
22. Nízkofrekvenční hluk v mimopracovním prostředí
zvuk, jehož převážná část energie leží v pásmu frekvencí vymezeném třetinooktávovými pásmy
o střední frekvenci 10 Hz až 200 Hz. Toto pásmo zahrnuje částečně pásmo infrazvuku i slyšitelnou
část nízkofrekvenčního hluku.
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23. Infrazvuk
akustické vlnění o kmitočtu v rozsahu vymezeném třetinooktávovými pásmy o středním kmitočtu 1 Hz
až 16 Hz.
24. Hluk s tónovými složkami (§2, písm. b NV)
hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i
ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny
akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz
je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu vyšší než hladina prahu
slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo v příloze č. 1 NV; hlukem s tónovými složkami je vždy
hudba nebo zpěv; pokud nelze hluk s tónovými složkami identifikovat na základě uvedené definice, lze
použít definici vycházející z úzkopásmové analýzy.
POZNÁMKA 1: Při posuzování rozdílu hladin v jednotlivých pásmech a překročení prahu slyšení se nepřihlíží
k nejistotě měření.
POZNÁMKA 2: Za hluk s tónovou složkou se považuje hluk i v případě, kdy z obou hladin akustického tlaku Lteq,T
v bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech v pásmu frekvencí 10 Hz až 160 Hz překračuje hladinu
prahu slyšení jen jedna hladina.
POZNÁMKA 3: Pokud postup dle definice v bodě 24 nevede k jednoznačné identifikaci hluku s tónovou složkou,
lze pro identifikaci tónové složky použít postup na základě úzkopásmové frekvenční analýzy (FFT) dle ČSN ISO
1996-2:2009 Příloha C.

25. Zvukový impulz
náhlý vzestup akustického tlaku dosahující vysokých špičkových hodnot s jeho následným pomalejším
poklesem, který je působen zejména zdroji uvedenými v §2 odst. c) a d) NV, a který je dále
identifikován postupem dle přílohy č. 4 NV.
POZNÁMKA: Trvání jednotlivého zvukového impulzu je obvykle kratší než 1 s.

26. Impulzní hluk
Akustický signál obsahující jeden nebo více zvukových impulzů.
27. Hladina akustického tlaku Lp v dB
hladina akustického tlaku určená vztahem
Lp = 20·lg (p/p0) dB
kde
p
je akustický tlak vyjádřený efektivní hodnotou v Pascalech (Pa);
-5
p0 je referenční akustický tlak 2.10 Pa.
POZNÁMKA: V protokolech z měření hluku je možné index p neuvádět.

28. Hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu Lt v dB
hladina akustického tlaku stanovená ve frekvenčním pásmu o šířce jedné třetiny oktávy.

29. Maximální hladina akustického tlaku Lmax v dB
nejvyšší hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu.
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2

30. Expozice zvuku ET v Pa s
expozice zvuku určená vztahem
T

ET =

ò p (t)dt
2

2

Pa .s,

0

kde
T
je doba v sekundách, ke které se vztahuje expozice zvuku;
p(t) okamžitý akustický tlak v Pascalech (Pa).

31. Hladina expozice zvuku LE,T v dB
hladina expozice určená vztahem
LE,T = 10·lg (ET / E0 )

dB

nebo
LE,T = Leq,T + 10·lg (T/T0 ) dB,
kde
-10
2
E0 je referenční expozice zvuku 4.10 Pa .s;
T doba v sekundách, ke které se vztahuje hladina expozice zvuku;
T0 referenční časový interval 1 s.
32. Ekvivalentní hladina akustického tlaku Leq,T v dB
ekvivalentní hladina akustického tlaku určená vztahem
T
ìïé
üï
ù
Leq,T = 10 × lg íê(1 / T )ò p 2 (t ) dt ú p02 ý dB
ïþ
ïîë
0
û

nebo
T
é
ù
0 ,1× L (t )
Leq,T = 10 × lg ê(1 / T )ò 10 p dt ú
0
ë
û

dB,

kde
p(t) je okamžitý akustický tlak v Pascalech (Pa);
Lp(t) hladina okamžitého akustického tlaku v decibelech (dB);
T
doba v sekundách, ke které se vztahuje ekvivalentní hladina
akustického tlaku;
-5
p0 referenční akustický tlak 2.10 Pa.

33. Vyjádření vlivu na zdraví
při vyjadřování akustického tlaku, expozice zvuku a jejich hladin se použije frekvenční vážení
váhovými funkcemi A a C podle ČSN EN 61672-1 a G podle ČSN ISO 7196, přičemž použité vážení
se musí uvést v označení veličiny, např.: LA, LAmax, LCpeak, LAeq,T, LCE.
POZNÁMKA: V ČR se označení váhové funkce v názvu jednotky neuvádí, správně je tedy např. dB a nikoli
dB(A).
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C. Zdroje a provoz
32. Bezpečnostní a mimořádné vojenské akce
akce bezpečnostních a vojenských složek související s mimořádnými situacemi nebo událostmi, tedy
akcemi, které obecně nelze předvídat.
POZNÁMKA: Za takové akce nelze považovat pravidelný výcvik, zejména v místech a prostorech k tomu určených
(např. střelnice).

33. Činnosti související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku
činnosti zahrnující i provoz dopravních prostředků, strojů a zařízení podílejících se na této činnosti.
POZNÁMKA 1: Do těchto činností se zahrnuje i provoz letecké záchranné služby, včetně provozu jejích heliportů.
POZNÁMKA 2: Do těchto činností se zahrnuje i příprava na řešení mimořádných událostí (nácvik).
POZNÁMKA 3: Do těchto činností se zahrnují i související akustické výstražné a varovné signály.

34. Akustický výstražný a varovný signál
akustický signál označující počátek a popřípadě i trvání a konec nebezpečné situace, popř.
doprovázející záchranné akce, např. sirény, výstražná znamení na přejezdech, signalizace pro chodce
na přechodech, signalizace couvání nákladních vozidel, výstražné signály vozů ambulancí, hasičského
záchranného sboru, policie apod.
POZNÁMKA: V závislosti na stupni naléhavosti a možné míře nebezpečí se rozlišují dva typy akustických
výstražných signálů: akustický varovný signál a akustický nouzový evakuační signál pro opuštění nebezpečné
zóny.

35. Veřejná produkce hudby v budově
živá nebo reprodukovaná hudba provozovaná pro veřejnost v budovách (např. koncert, taneční zábava,
hudba jako součást kulturních, sportovních a společenských akcí apod.).
POZNÁMKA 1: Provozování pro veřejnost lze chápat zejména jako provozování v budovách v prostorech
přístupných každému, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru nebo budově, přičemž existuje osoba, která
je pořadatelem veřejné produkce hudby, popřípadě osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby budovu
poskytla.
POZNÁMKA 2: Z poznámky 1 plyne, že za veřejnou produkci hudby nelze považovat spontánní individuální
hudební projev fyzické osoby (tj. i zpěv).
POZNÁMKA 3: HL ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro zvuk elektronicky zesilované hudby stanovený
podle §11 odst. 5 NV pro regulaci expozice hluku v prostoru pro posluchače nelze považovat za vstupní údaj pro
dimenzování neprůzvučnosti obvodových stěn tohoto prostoru.

36. Hluk z provozu na železničních a tramvajových drahách
hluk vznikající při jízdě drážních vozidel po železniční nebo tramvajové trati včetně zastavení drážního
vozidla z důvodů nezávislých na vůli řidiče vozidla vyvolaných zejména návěstní technikou, bezpečností
provozu na dráze nebo zastavení jednotky ve stanicích nebo zastávkách za účelem vystoupení a
nastoupení cestujících nebo při obratu jednotky v koncové stanici apod.
POZNÁMKA: Za hluk z provozu na železničních drahách se nepovažuje hluk související s provozem stacionárních
technologických zařízení dráhy, např. kolejových brzd.
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37. Stacionární zdroje hluku (§2, písm. o) NV)
jsou zejména stavby, objekty, provozovny a areály sloužící průmyslové a zemědělské výrobě, obchodní
a administrativní činnosti a službám, včetně dopravy v těchto areálech, nepohybující se stroje a zařízení
pevně fixované na své místo nebo ty, jejichž akční rádius je při pracovním nasazení omezen, dále
přenosné a převozné stroje a zařízení, které se při svém použití jako celek nepohybují; za stacionární
zdroje hluku se pro účely tohoto nařízení nepovažují zdroje související s činnostmi spojenými s běžným
užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim
náležejících, s výjimkou zařízení pro větrání a vytápění.
POZNÁMKA 1: Za stacionární zdroj hluku se nepovažuje hluk vznikající při zastavení vozidla (silničního nebo
drážního) z důvodů nezávislých na vůli řidiče vozidla. U silničních vozidel jde především o zastavení na křižovatce,
před přechodem, v zastávce hromadné dopravy za účelem vystoupení a nastoupení cestujících apod. U drážních
vozidel pak z důvodů vyvolaných zejména návěstní technikou, bezpečností provozu na dráze nebo zastavení
jednotky při zastavení v železničních stanicích nebo zastávkách MHD za účelem vystoupení a nastoupení
cestujících nebo při obratu jednotky v koncové stanici, na koncových smyčkách MHD (včetně objízdných kolejí ve
vozovnách) apod.
POZNÁMKA 2: Za stacionární zdroj hluku se považují odstavená drážní vozidla s běžícími motory a agregáty na
části kolejiště pro tyto účely standardně používané stejně jako autobusová nádraží a vozovny MHD (s výjimkou tzv.
objízdné koleje sloužících k obratu jednotky).
POZNÁMKA 3: Za stacionární zdroje hluku se nepovažují parkoviště, pokud nejsou součástí areálu. Na hluk z
veřejných parkovišť se vztahuje hygienický limit hluku, který je stanoven pro jejich příjezdovou resp. odjezdovou
pozemní komunikaci. Pokud pro příjezdovou nebo odjezdovou komunikaci platí rozdílné HL hluku, použije se limit
číselně vyšší. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. dopravu v klidu, se na parkoviště neuplatňuje režim SHZ.
POZNÁMKA 4: Zařízením pro větrání a vytápění se rozumí zařízení, které je nedílnou součástí chráněné stavby,
bez nichž nemůže budova sloužit k požadovanému účelu. Nejedná se tedy o individuálně dodatečně vnesená
zařízení, která mají pouze zvýšit komfort bydlení.

38. Sousedský hluk (§80, odst.2 zákona č. 258/2000 Sb.)
hluk související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu,
stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležejících, tyto zdroje hluku se nepovažují za
stacionární zdroj hluku ve smyslu §2 písm. p) NV s výjimkou zařízení pro větrání a vytápění.
POZNÁMKA 1: Ochrana před sousedským hlukem ve stavbách je zajišťována především dodržením stavebně
akustických požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost podle ČSN 73 0532. Nedodržení stanovených
stavebně akustických požadavků je stavební závadou.
POZNÁMKA 2: Stavební závady spojené s provozem technických zařízení a instalací v bytech lze identifikovat a
posuzovat na základě emisních hodnot hladin akustického tlaku změřených za provozních podmínek stanovených
v ČSN EN ISO 16032. Tato měření neslouží pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem.

39. Hluk z běžného užívání bytu
hluk vznikající zejména v interiéru bytu při přemisťování osob, manipulaci s předměty, při používání
technických zdrojů hluku (zařizovací předměty, domácí spotřebiče a obdobná zařízení), včetně
audiovizuálních zařízení, sanitárních a dalších zařízení, dále hluk instalačního potrubí, hra na hudební
nástroje apod.
POZNÁMKA 1: Akustické emisní parametry technických zdrojů hluku (domácí spotřebiče, zařizovací předměty) jsou
sice více méně definované, ale četnost a míra jejich použití je čistě náhodná.
POZNÁMKA 2: Hluk z užívání technologických zařízení stavby jako jsou instalační potrubí včetně armatur, pevně
spojené nebo zabudované ve stavbě, se posuzuje jako hluk z běžného užívání bytu. K jeho posouzení lze použít
nominální hodnotu HL hluku, avšak případné překročení těchto hodnot v chráněném vnitřním prostoru téže stavby
je stavební závadou ve smyslu nedodržení ustanovení §14 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb.
POZNÁMKA 3: Z výše uvedeného plyne, že hlukem z běžného užívání bytu je i hluk dopadající vody napouštěné
do nebo vypouštěné z umyvadel, van a dalších zařizovacích předmětů (např. splachování WC) a hluk vznikající
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při jejich používání. Stejně tak i hluk z technických zařízení, která nevyžadují povolení příslušným správním úřadem
a která byla vnesena dodatečně uživatelem nebo majitelem bytu za účelem zvýšení komfortu bydlení.
POZNÁMKA 4: Ve smyslu POZNÁMKY 1 lze analogicky posuzovat i běžné používání pozemku a doplňkových
staveb (garáže, hospodářské budovy apod.) patřících k rodinnému domu, např. využívání sekaček trávy, okružních
pil a další zařízení jako jsou skleníky nebo bazény a jejich technologie, zahradní grily apod., s výjimkou zařízení
zajišťujících větrání nebo vytápění chráněné (obytné) budovy (včetně tepelných čerpadel).

40. Seřaďovací nádraží
železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků,
prohlídku vlaků a opravy vozů; jejich seznam je uveden v platném „Prohlášení o dráze celostátní a
regionální“, které vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Provoz seřaďovacích
nádraží se považuje za stacionární zdroj hluku.
POZNÁMKA: Text Prohlášení lze nalézt na http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/pristup-na-szdc/prohlaseniRRRR.html, kde RRRR představuje příslušný letopočet (např. 2017).

41. Údržba a rekonstrukce železničních drah (§2, písm. r) NV)
činnost související s výměnou nebo obnovou železničního svršku, spodku a souvisejících zařízení,
podbíjení a broušení kolejí, případně přidání koleje, předelektrizační úpravy, elektrizace dráhy a jiné
související úpravy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb.

D. Prostory
42. Chráněný venkovní prostor (§30, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.)
nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s
výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Rekreace zahrnuje i užívání
pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím
bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
POZNÁMKA: Legislativní odkaz v zákoně odkazuje na katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb.), který pozemky
člení na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty (dále jen "zemědělské
pozemky"), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Za chráněný venkovní
prostor lze tedy považovat pouze pozemky deklarované jako „zastavěná plocha a nádvoří“ resp. „ostatní plocha“,
pokud nejsou zastavěny a pokud jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce. Tuto
okolnost je třeba uvádět při zdůvodnění měření v tomto prostoru.

43. Zemědělský pozemek (§ 3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.)
orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost .
44. Hranice chráněného venkovního prostoru
hranice pozemku podle mapy katastrálního území.
45. Chráněný venkovní prostor staveb (§30,odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.)
prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku
zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a
školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
POZNÁMKA 1: Vzdálenost do 2 m se počítá od fasády a střechy příslušné stavby.
POZNÁMKA 2: Pojem chráněný venkovní prostor staveb je zaveden jako technický institut pro posouzení
expozice stavby umožňující regulaci hluku pronikajícího do chráněných vnitřních prostor stavby. Expozice stavby
se proto posuzuje před těmi částmi fasády, které jsou významné z hlediska pronikání hluku do chráněných
vnitřních prostor umístěných za touto fasádou (chráněná fasáda). Jde zejména o okna a dveře.
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POZNÁMKA 3: Chráněným venkovním prostorem staveb nejsou balkony, terasy a lodžie staveb pro bydlení,
staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
POZNÁMKA 4: Z výše uvedeného vyplývá, že na venkovní prostor do 2 m od fasády okolo staveb pro rodinnou
rekreaci se HL pro chráněný venkovní prostor staveb nevztahují. Tyto stavby nejsou určeny pro dlouhodobý
pobyt, jako je tomu u staveb bytových nebo rodinných domů, ani nejde o obdobu účelu školní výchovy,
zdravotního a sociálního účelu. Nelze je tedy považovat za „stavbu funkčně obdobnou“. Obvodový plášť těchto
staveb nemusí vyhovovat stavebně-akustickým požadavkům dle ČSN 73 0532.
POZNÁMKA 5: Za funkčně obdobnou stavbu se považují zařízení sloužící k dlouhodobému ubytování mládeže a
seniorů (citlivé skupiny) např. vysokoškolské koleje, internáty, domy s pečovatelskou službou, hospice a podobná
zařízení. Za funkčně obdobnou stavbu se nepovažují stavby ubytovacích zařízení dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
tj. hotely, motely, penziony, turistické ubytovny a ostatní ubytovací zařízení.
POZNÁMNKA 6: Chráněným venkovním prostorem staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
v příloze č. 3 NV se rozumí budovy v areálu nemocnic a lázní sloužící k bezprostřední péči o pacienty (lůžkové,
ambulantní a jiné terapeutické části), tedy nikoli budovy komplementu.
POZNÁMNKA 7: V případě, že je na obvodovém plášti stavby aplikováno protihlukové opatření typu prosklená
předsazená fasáda, úplné zasklení, lodžie, balkonu nebo terasy, nepovažují se zasklené plochy těchto
protihlukových opatření za chráněnou fasádu. Prostor mezi zasklením a vlastní obvodovou stěnou objektu není
chráněným vnitřním prostorem staveb.
POZNÁMKA 8: Institut chráněného venkovního prostoru staveb se neuplatní, tj. neposuzuje se nepřekračování
HL, v případě, že posuzovaná část obvodového pláště stavby je z hlediska pronikání hluku do chráněných
vnitřních prostorů stavby nevýznamná, tj. je bez okenních, dveřních a dalších otvorů nebo se bezprostředně za ní
nenacházejí chráněné vnitřní prostory stavby. Stejně tak se neuplatní v případě, kdy je přímé přirozené větrání
chráněných vnitřních prostorů stavby zajištěno jiným způsobem než přímým větráním okny v nadlimitně
exponované fasádě exponované části obvodového pláště předmětné místnosti, např. přímým přirozeným
větráním okny v podlimitně exponované fasádě dané místnosti. V uvedených případech je důležité pouze to, zda
má nadlimitně exponovaný obvodový plášť dostatečnou neprůzvučnost tak, aby nebyly překračovány hodnoty HL
stanovených pro chráněný vnitřní prostor stavby. Případný požadavek na instalaci neotvíravých oken nemá
opodstatnění a nemá ani žádnou právní oporu.

46. Prostor významný z hlediska pronikání hluku (§2, písm. s) NV)
prostor před výplní otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se
nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak.
POZNÁMKA 1: Vždy musí být současně splněny obě podmínky - přímé přirozené větrání a existence chráněného
vnitřního prostoru stavy bezprostředně za předmětnou částí fasády (chráněná fasáda). Není-li jedna z těchto
podmínek splněna, jde o prostor z hlediska pronikání hluku nevýznamný.
POZNÁMKA 2: Posuzovanou místnost tedy není přípustné větrat nepřímo např. přes jinou místnost.
POZNÁMKA 3: Nuceně větrat lze i z nadlimitně exponované fasády, pokud tím nedojde ke snížení neprůzvučnosti
obvodové stěny.

47. Budova
nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek
zcela uzavřena pevnými obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, s jedním nebo více ohraničenými
užitkovými prostory (upraveno z § 2 písm. l, zákona č. 256/2013 Sb.).
48. Bytový nebo rodinný dům
stavba pro bydlení dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
49. Obvodový plášť (ČSN 73 0532:2010, příl. D)
Konstrukce, která ohraničuje pozemní stavbu. Plné i prosklené části obvodového pláště chráněných
místností, včetně výplně otvorů. Požadavky se vztahují též na střešní plášť včetně střešních oken u
podkrovních místností.
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50. Fasáda (ČSN 73 0532:2010, příl. D)
vnější povrch stěny obvodového pláště.
51. Chráněná fasáda
část fasády, ke které lze vztáhnout chráněný venkovní prostor staveb.
52. Chráněný vnitřní prostor staveb (§30, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.)
pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve
funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách.
POZNÁMKA 1: Pokud jde o pojem obytné a pobytové místnosti a pojmy bytový dům a rodinný dům, jde o pojmy
definované stavebním zákonem a při aplikaci § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. se vychází z účelu užívání
objektu resp. místnosti, půjde-li o ochranu obytných místností, povoleného v souladu se stavebním zákonem.
Tedy za chráněný prostor lze považovat jen takovou obytnou či pobytovou místnosti, která takto byla povolena k
užívání v souladu se stavebním zákonem.
POZNÁMKA 2: Pobytové místnosti (vyhláška č. 268/2009 Sb.) v bytových a rodinných domech se podle §30
odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nepovažují za chráněný vnitřní prostor staveb.
POZNÁMKA 3: Hodnoty určujících ukazatelů hluku se v chráněném vnitřním prostoru staveb prokazují měřením
při zavřených oknech a dveřích v exponované fasádě.

53. Byt (§ 3, písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb.)
soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a
vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.
POZNÁMKA: Podle §11 NV se hodnotí chráněný vnitřní prostor staveb i u bytů nacházejících se v budovách,
které nejsou stavbami pro bydlení (např. byty v průmyslových objektech apod.). U těchto bytů však není zákonem
definován chráněný venkovní prostor stavby, a proto se neuplatní §12 NV.

54. Obytná místnost (§ 3, písm. i) vyhlášky č. 268/2009 Sb.)
část bytu, která splňuje požadavky předepsané vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má
2
2
nejmenší podlahovou plochu 8 m . Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m a má zajištěno přímé
denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří
2
byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m ; u místností se šikmými stropy
se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m.
POZNÁMKA: Povolení k užívání stavby i kolaudační souhlas vychází z dokumentace skutečného provedení
stavby.

55. Ucelený úsek pozemní komunikace nebo dráhy (§2, písm. o) NV)
úsek vymezený podle jiných právních předpisů staničením, a není-li takto ucelený úsek vymezen,
považuje se za něj úsek homogenní z hlediska hodnocení hluku.
POZNÁMKA 1: Legislativní odkaz v NV odkazuje na vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a
technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
POZNÁMKA 2: Homogenita z hlediska hodnocení hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách se
chápe jako neměnnost emisních a imisních parametrů příslušných k danému úseku silnice nebo dráhy a okolní
chráněné zástavby (provozně dopravní parametry, stavební parametry komunikace, typ okolní zástavby atp.).
POZNÁMKA 3: Okolní zástavba se posuzuje v kategoriích – souvislá, nesouvislá, rozptýlená, oboustranná nebo
jednostranná.
POZNÁMKA 4: Začátek a konec uceleného úseku pozemní komunikace v zastavěném území obce je většinou
určen křižovatkami, kde dochází k významné změně intenzity resp. i skladby dopravy, pokud ostatní parametry
zůstávají přibližně konstantní.
POZNÁMKA 5: Ustanovení o uceleném úseku v odst. 4, §12 NV v žádném případě nemůže nahradit zákonnou
povinnost, že v chráněném prostou nesmí být překračovány HL. Znamená to, že korekci na SHZ lze přiznat
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pouze pro chráněné prostory, které se nacházejí v území v okolí komunikace do vzdálenosti ohraničené
průběhem kritické izofony (tj. izofony odpovídající příslušnému HL) v roce 2000. Pojem „ucelený úsek“ pak pouze
umožňuje v případě souvislé zástavby kolem komunikace uplatnit korekci na SHZ v celém úseku na základě
průkazu v jediném profilu. Pokud je zástavba rozptýlená, je třeba posoudit každý chráněný prostor zvlášť.
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3. Náležitosti a obsah protokolu
3.1. Obecně
·

Protokol musí mít všechny náležitosti dané akreditačními nebo autorizačními požadavky a
metodickými návody MZ – musí obsahovat všechny údaje tak, aby i nezúčastněná, ale znalá osoba
mohla měření zopakovat.

·

Do protokolu se uvádějí údaje zjištěné při měření a jeho hodnocení, které byly pro hodnocení měření
relevantní a byly při hodnocení použity.

·

Označení veličin, terminologie a uváděné údaje musí být uváděny přesně ve shodě s citací v zákoně
č. 258/2000 Sb. a NV, popř. ČSN, a to důsledně v celém textu protokolu.

·

Identifikace zdroje hluku znamená nejen technické parametry zdroje, ale i popis měřené hlukové
události, resp. činnosti, která je zdrojem hluku Protokol musí obsahovat změřené hodnoty,
korigované hodnoty a z nich stanovené výsledné hodnoty, včetně nejistoty, které jsou vztaženy
k referenčnímu časovému intervalu, tj. musí odpovídat požadavkům obsaženým v nařízení vlády.

·

Korekce na zbytkový hluk, přepočet na referenční časový interval a přepočet na referenční podmínky
volného pole (korekce na odraz), resp. přepočet na referenční podmínky provozu zdroje hluku jsou
součástí metodiky měření, je tedy možné je uvádět v akreditované části protokolu.

·

Doporučuje se, aby základní identifikační údaje měření byly uváděny na titulním listu protokolu,
v dalším textu protokolu je již není třeba znovu uvádět. Vlastní text protokolu musí být jasný
a přehledný (strukturovaný). Výsledky měření a jejich případné hodnocení by měly být přehledně
uvedeny na posledním listu/listech protokolu. Všechny pomocné a doplňující informace by měly být
uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí protokolu resp. v Záznamu z měření, který je
archivován, ale není součástí protokolu.

·

V popisu jednotlivých sloupců a řádků tabulek (tzv. label) je třeba používat zavedené označení
veličin včetně jednotek, vyhýbat se souvislejším textům znepřehledňujících tabulku. Označení
jednotlivých veličin musí odpovídat způsobu označení použitém v platných právních předpisech
resp. technických normách. Pokud je pro účely měření a protokolu zaváděna nová veličina a její
označení, musí to být uvedeno v legendě k tabulce nebo na jiném vhodném místě protokolu (např.
v seznamu použitých veličin a zkratek).

·

V seznamu použitých veličin a zkratek se uvádějí jen ty, které jsou v protokolu skutečně použity.

·

Označení proměnných veličin se píše kurzívou (ležaté písmo), a to i v indexech (např. LAeq,T).
Jednotky se uvádějí v hranatých závorkách (např. [dB]).

·

Hodnoty určujících ukazatelů hluku se uvádějí se zaokrouhlením na jedno desetinné místo.

3.2. Konkrétně
Kromě identifikačních údajů na titulním listě a konečných výsledků na závěr protokolu mohou být níže
uvedené odstavce řazeny i v jiném pořadí než je zde uvedeno. Uvádějí se pouze relevantní odstavce a
skutečnosti. Rozhodující je logická struktura umožňující dobrou přehlednost a srozumitelnost protokolu.
3.2.1 Identifikační údaje (na titulní straně protokolu)
· Identifikace laboratoře – plná citace (není-li jednoznačně patrná z hlavičky protokolu, včetně
certifikace ČIA, či autorizace SZÚ).
· Číslo protokolu dle spisového řádu a Příručky kvality laboratoře.
· Účel měření (stručný).
· Zadavatel – identifikace zadání a zadavatele.
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· Identifikace provozovatele zdroje hluku - název, adresa měřeného subjektu (např. dle
živnostenského listu. resp. výpisu z obchodního rejstříku).
· Obecný název zdroje hluku, je-li znám.
· Místo měření - název, adresa měřené lokality.
· Datum měření.
· Doba měření (časový interval od příjezdu na místo měření do odjezdu).
· Zástupce měřeného subjektu – jméno, funkce (kompetence).
· Jména a funkce dalších osob, které se oprávněně účastnily měření.
· Jména osob, které měření provedly.
· Případné další údaje uvedené v Příručce kvality laboratoře.

3.2.2 Účel/důvod měření
Stručný a výstižný – určuje strategii měření a způsob hodnocení.

3.2.3 Použité přístroje
·

Identifikace všech použitých přístrojů (název, typ, výrobní resp. evidenční číslo).

·

Údaje o ověření nebo kalibraci – platnost (z protokolu musí vyplývat, že byl použit přístroj s platným
ověřením nebo kalibrací).

·

Uvádí se i příslušenství, které může ovlivnit měření (mikrofonní kabel, kryt proti větru atd.).

3.2.4. Strategie měření
·

Popis strategie – výstižný, ale stručný.

·

Musí být jasné, proč byl zvolen daný postup (výběr místa měření, umístění mikrofonu, doby měření,
délky měření atd.), pokud se nelze odvolat na MN, ČSN nebo jiný závazný předpis.

·

Musí být uvedeno a zdůvodněno, která část fasády je chráněným venkovním prostorem staveb.

3.2.5. Použitá metoda měření a jeho zpracování
·

Pokud byly použity akreditované nebo autorizované SOP nebo metody dle MN nebo ČSN lze se na
ně pouze odkázat.

·

Pokud byly použity odchylné nebo jiné metody, je třeba je jednoznačně popsat a zdůvodnit.

·

Pokud byly při vyhodnocení naměřených hodnot použity speciální výpočtové programy, je třeba
uvést jejich dodavatele, název, verze, účel a, pokud je to účelné, i způsob použití (např. vyloučení
rušivých hodnot, určení hodnot LAE resp. LAmax jednotlivých událostí apod.).

·

Je třeba uvést, které úkony byly prováděny již při vlastním měření a které v případném následném
zpracování (postprocesingu).
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3.2.6 Citace předpisů
Úplná a správná citace, příklady:
·

„Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů“.

·

„Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů“.

·

„Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník Ministerstva
zdravotnictví, částka 11/2017“.

·

Zkrácené znění a zkratky (legislativní zkratky): např. dále jen „zákon“, „NV“, atd., se píší až za
citaci.

3.2.7 Popis místa měření (dále „MM“)
· Charakteristika MM (chráněný venkovní prostor, chráněný vnitřní prostor staveb atd.).
· Popis dotčené lokality (nejbližší chráněná zástavba – RD, BD, čp., škola, nemocnice apod.).
· Identifikace adresního bodu (název, adresa).

3.2.8 Popis umístění mikrofonu
· Přesný popis umístění mikrofonu a jeho zaměření (vzdálenost, výška a směrování mikrofonu),
vzdálenost odrazivých ploch.
· Vzdálenosti uvést přesně (nelze „cca“), vzdálenosti vztahovat k stabilním a identifikovatelným
orientačním bodům, většinou částem stavby; pokud to není možné, lze použít souřadnici GPS.
· V případě uvádění vzdáleností od zdroje hluku lze použít hodnoty vzdálenosti zjištěné z mapových
portálů, tuto skutečnost je třeba uvést.
· Popis je vhodné doplnit situačním náčrtem, výkresem, mapou, ortofotomapou, fotodokumentací
nebo jiným vhodným způsobem, v textu popisu se odkazuje na příslušný obrázek.

3.2.9 Identifikace zdroje hluku a provozovatele
· Průkaz resp. deklarace, že jde skutečně o měřený zdroj.
· Jednoznačná identifikace provozovatele – název a sídlo firmy, provozovna, IČ…

3.2.10 Popis zdroje hluku
Uvedou se informace, které je možné při daném typu měření zjistit:
· Jednoznačná identifikace všech zjistitelných zdrojů hluku a jejich kategorie (pozor na různé hygienické
limity pro hluky se specifickými charakteristikami).
· Pokud některé zjištěné zdroje hluku nejsou v době měření v provozu, je třeba je uvést, pokud možno i
s uvedením důvodu (např. porucha apod.).
· Podmínky provozu zdroje/ů.
· U technických zdrojů – název, značka, typ, výrobní resp. evidenční číslo – používat oficiální
terminologii.
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· Charakteristika hluku (proměnný, ustálený, impulzní, vysokoenergetický impulzní, s tónovou složkou
atd.).
· Identifikace pracovní operace nebo činnosti, která je zdrojem hluku.
· Případně zpracovávaný výrobek, materiál (druh, tvar) atd.
· Provozní podmínky v době měření (např. stupeň regulace).
· Doba provozu, expozice.
· Produkce a její případné časové rozložení (důležité pro stanovení reprezentativní délky měřícího
intervalu) – třídy provozu stacionárního zdroje hluku.
· Doprava
o

sčítání dopravy (doporučuje se uvést souhrnnou hodinovou intenzitu a skladbu dopravního proudu
vztaženou k měřicímu časovému intervalu, podrobné údaje, např. v 15 minutových intervalech, je
lépe uvést v příloze protokolu);

o

sčítací intervaly a časové intervaly měření musí být shodné;

o

průměrná rychlost dopravního proudu.

3.2.11 Popis objektu (objektu se zdrojem hluku i objektu exponovaného)
Uvedou se informaci, které je možné při daném typu měření zjistit:
·

Zejména uvést, jde-li o průnik hluku zvenku či zevnitř objektu (obecný popis obvodové konstrukce,
otvory a jejich výplně, otevřená okna, vrata, dveře apod.).

·

U chráněných vnitřních obytných prostorů stručná charakteristika vybavení - pokud místnost není
vybavena nábytkem, je třeba to uvést.

·

Způsob šíření hluku do chráněného prostoru.

3.2.12 Podmínky měření
·

Uvede se vše, co mohlo během měření rozhodujícím způsobem ovlivnit hluk zdroje a šíření tohoto
hluku k MM, především, které zdroje byly v době měření v provozu a v jakých provozních
podmínkách.

·

Vše co mohlo ovlivnit expozici.

3.2.13 Deklarace měřených veličin
·

Určující ukazatele hluku uvádět přesně dle NV - LAeq,T, LAmax atd. (i pro zbytkový hluk).

·

Uvádět jen relevantní veličiny a hodnoty (jiné, jen má-li to smysl pro lepší pochopení akustického
děje nebo pro použití při interpretaci resp. hodnocení rizik).

·

Pokud je v protokolu uveden seznam použitých veličin, je třeba tímto způsobem uvedené veličiny
důsledně používat v celém textu protokolu včetně tabulek.

3.2.14 Meteorologická situace, mikroklimatické podmínky
·

Při měření v exteriéru je nutné uvádět vždy.

·

V interiéru uvádět vždy, pokud mohlo dojít k ovlivnění měření (zdroj, šíření, pozadí, např. vítr, déšť
apod.).
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·

U dlouhodobějších měření je třeba uvádět meteorologické parametry v pravidelných časových
intervalech.

3.2.15 Hluk pozadí a zbytkový hluk
Hluk pozadí a zbytkový hluk je nutné vždy popsat.
·

Uvedou se všechny zdroje, které tvoří hluk pozadí.

·

Uvedou se specifické zdroje, jejichž hluk byl z měření vyloučen a specifické zdroje, které zůstaly
součástí zbytkového hluku, na který se provádí korekce.

·

Nelze-li měřit na vybraném MM (např. z důvodu nemožnosti vypnutí zdroje hluku) je možné měření
hluku pozadí/zbytkového hluku provést na místě podobném, přičemž tato lokalita musí mít podobnou
charakteristiku zbytkového hluku (nutné detailně zdůvodnit a popsat).

·

Pokud z technických důvodů nelze hluk pozadí/zbytkový hluk měřit – je třeba uvést proč resp. na
základě místního šetření deklarovat např., že měřený zdroj je jediným v dané oblasti apod.

·

Ve výjimečných případech lze použít hodnoty hluku pozadí/zbytkového hluku naměřené v jiný den,
pokud je situace stejná. Důvody a situaci je nutné důkladně popsat, přičemž časový odstup by měl
být co nejmenší.

·

Pokud z důvodů nízkého odstupu měřeného hluku od zbytkového hluku nelze naměřené údaje
zhodnotit, je třeba uvést, že byly využity všechny reálné možnosti dosažení lepšího odstupu.

3.2.16 Deklarace tónové složky
·

Vždy musí být uvedeno, zda byla či nebyla zjištěna tónová složka, a to jak v měřeném hluku, tak
v hluku pozadí.

·

Prokázání tónové složky musí být vždy uvedeno tabelárně, vhodné je uvádět i grafické vyjádření
kmitočtového spektra společně s křivkou prahu slyšení (Příloha 1, NV).

·

Vždy musí být uveden časový interval trvání hluku s tónovou složkou.

·

U hudby a zpěvu není třeba tónové složky prokazovat.

3.2.17 Volba délky měřícího časového intervalu:
·

Je třeba uvádět a zdůvodnit, především v případě proměnného hluku (zdůvodnění reprezentativnosti
délky zvoleného měřícího intervalu).

·

Délka časového měřícího intervalu musí být zvolena buď jako minimální (Tmin) vzhledem k prokázání
překročení HL nebo musí být pro měřený děj reprezentativní, tzn., musí charakterizovat celý
referenční časový interval s ohledem na dlouhodobé působení a musí obsahovat všechny
rozhodující hlukové události.

·

V případě velmi proměnného hluku, je-li měřící interval menší než Tmin je třeba doložit, že měřený
interval je opravdu reprezentativním vzorkem pro celý referenční časový interval.

3.2.18 Změřené hodnoty
Je třeba uvést změřené hodnoty, tedy hodnoty před provedením korekcí. Dále je třeba uvést všechny
případné korekce, které byly použity a odpovídající korigované hodnoty. Současně je třeba uvést
začátek, konec a délku měřicího časového intervalu. V případě maximálních hladin i střední hodnotu
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souboru změřených hodnot včetně nejistoty použité ke stanovení výsledné hodnoty určujícího
ukazatele hluku.
V případě přepočtu na RPDI je třeba uvést i hodnoty intenzity a skladby dopravy odpovídající RPDI a
následnou hodnotu korekce naměřené hodnoty.
3.2.19 Výsledné hodnoty určujícího ukazatele hluku
·

Výsledkem měření je výsledná hodnota sledovaného určujícího ukazatele hluku dle NV, tj.
přepočtená na referenční podmínky a délku posuzovaného referenčního časového intervalu T [h]
(T=1, 8, 16 h).

·

Výsledné hodnoty se stanoví na základě korigovaných resp. přepočtených hodnot.

·

Výsledné hodnoty LAeq,T se uvádějí s uvedením nejistoty (tzv. dvoučíselné vyjádření).

·

Výsledné hodnoty LAmax se uvádějí v jednočíselném vyjádření (hodnota nejistoty je již do výsledné
hodnoty zahrnuta).

3.2.20 Prezentace výsledků
·

Výsledné hodnoty se uvádějí tabelárně vždy, graficky, je-li to vhodné.

·

Frekvenční spektra se uvádějí tabelárně vždy, pokud jsou použita v rámci hodnocení (např. u tónové
složky), graficky, je-li to vhodné (doporučuje se).

·

Dílčí hodnoty, grafické záznamy celého nebo reprezentativního vzorku časového průběhu určujících
ukazatelů hluku, histogramy se uvádějí vždy, je-li to nutné pro hodnocení a případnou argumentaci –
při větším rozsahu možno uvádět v příloze.

·

Pokud při dlouhodobých měřeních nebyly některé dílčí hodnoty reprezentativní a nebyly vzaty do
celkového hodnocení, je nutno je označit a uvést důvod vyřazení.

·

Výpisy z měřících přístrojů se jako součást protokolu doporučuje zařadit výjimečně, a to jako přílohu;
vhodnější je výpisy založit ke zprávě o měření, která není součástí protokolu - označení veličin na
výpisu většinou neodpovídá jejímu označení dle NV, výpisy většinou nejsou v češtině.

3.2.21 Hodnocení a interpretace
·

U akreditovaných měření závisí na stanovisku ČIA a formě zavedené v příslušné Příručce kvality.
Tzv. základní hodnocení (porovnání s HL) v protokolu lze doporučit.

·

Protokol by měl (ale nemusí) obsahovat tzv. „Základní hodnocení“, tj. porovnání výsledných hodnot
s HL. Přitom je možné uvádět výslednou, resp. výslednou hodnocenou hodnotu společně s
hodnotami HL hluku včetně nejistoty měření a použitou nejistotu hodnocení.

·

U autorizovaných měření je v případě protokolů z měření hluku v mimopracovním prostředí
požadováno základní hodnocení jako povinná součást protokolu. Interpretace v protokolu pak není
povinná. Pokud je potřeba ji doložit, doporučuje se uvádět ji samostatně mimo protokol.

·

Doporučuje se tabelární prezentaci výsledků a hodnocení uvádět zvlášť v samostatných tabulkách,
je však možné uvádět všechny relevantní údaje pro stanovení výsledné hodnoty a její hodnocení
ve společné tabulce, pokud to není na úkor přehlednosti a srozumitelnosti.

·

Interpretace, resp. stanovisko měřící laboratoře by měly být vypracovány jen tehdy, má-li to smysl.

3.2.22 Uchovávání protokolů a dat z měření
Uchovávají se především ta data, která umožní kontrolu a případnou revizi výsledků měření.
Pokud taková data již nejsou k dispozici, je možno, v případě odůvodněných pochybností, provést
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nové měření. Časové období, po které je třeba archivovat protokol a další součásti spisu a způsob
archivace, jsou stanoveny v Příručce kvality laboratoře.

4. Poznámky k metodickému návodu MZ
Metodický návod MZ není právním předpisem, není závazný pro osoby mimo rezort zdravotnictví.
Těmto osobám se však doporučuje v případě pořizování podkladů pro rozhodování OOVZ podle MN
postupovat. Pokud budou postupovat jinak, bude OOVZ zkoumat jejich postup a výsledky z hlediska
kompatibility s MN a vhodnosti použití pro ochranu veřejného zdraví před hlukem v mimopracovním
(životním) prostředí. MN často citují ve svých rozhodnutích i soudy, které ho považují za správný
postup.
MN stanovuje na úrovni provozní metody způsob měření a hodnocení hladin akustického tlaku
měřených v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
vnitřním prostoru staveb podle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. osobami uvedenými v § 32a
zákona č. 258/2000 Sb. pro účely hodnocení vlivu hluku na zdraví obyvatelstva podle § 30, 31, 32a,
34 a § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a NV, a pro účely hodnocení zdravotních rizik obyvatelstva z
expozice hlukem.
Pokud existují české technické normy (ČSN), je v MN na základě souhlasu ÚNMZ uvedena plná
citace nebo odkaz na tyto normy s případnými doplňky, přičemž odkaz na konkrétní část normy, která
byla použita při formulování textu, je uvedena u příslušného odstavce. Pokud takové normy neexistují
nebo určitá ustanovení norem nelze pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem použít, je ve
shodě s ustanovením §20 odst. 2 NV uveden postup podrobně.
Metodika měření a hodnocení obsažená v MN je v souladu s požadavky § 20 odst. 1 a 2 NV na
přesnost a reprodukovatelnost získaných výsledků. Výsledky měření získané postupem podle MN se
tak považují pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem za prokazatelné.
V souladu s § 20 odst. 2 NV metodický návod nevylučuje použití řádně zdůvodněných přesnějších
metod měření a hodnocení.
MN se nevztahuje na trvalý monitoring hluku a není určen pro účely strategického hlukového
mapování.
Způsob měření a hodnocení hluku z leteckého provozu je obsažen v samostatném metodickém
návodu.
Náležitosti výpočtových akustických studií a jejich hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před
hlukem jsou obsaženy v novelizovaném metodickém opatření, které je uvedeno v příloze G
metodického návodu.

Poznámky k některým ustanovením MN
1. Souběžné měření (MN, str.7)
V chráněném venkovním prostoru stavby se při souběžném měření zjišťují hodnoty určujících
ukazatelů hluku z následujících důvodů:
·

slouží k popisu hluku zdroje;

·

slouží jako podklad k rozhodování o povinné osobě v případě hluku z pozemní dopravy –
pokud před fasádou nejsou HL překračovány, avšak v chráněné místnosti ano, pak je
odpovědnost na vlastníku objektu a nikoli na provozovateli dopravního zdroje hluku;
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·

umožňují zjistit hodnotu určujícího ukazatele hluku v chráněném vnitřním prostoru z hodnot
naměřených před fasádou v době, kdy je chráněný vnitřní prostor stavby nepřístupný (např.
v noční době).

Z těchto důvodů je třeba měřit ve venkovním prostoru nejexponovanější fasády posuzované místnosti,
i v případě, že pro ni není chráněný venkovní prostor stavby definován.

2. Hluk z dopravy – přepočet na RPDI (MN, str.19)
Pojmem „drážní vozidlo“ se rozumí i celá vlaková souprava.

Tiskové chyby MN
1. Str. 4
ČSN ISO 1996-1:2016, Akustika – Popis a měření hluku prostředí. Část 1: Základní veličiny a postupy
pro hodnocení; správné číslo normy je ČSN ISO 1996-1:2017
2. Příloha C Měření a hodnocení vysoce impulsního hluku střelby
Rovnice uvedená v bodě 15 má správně znít:

æT ö
LAeq,T = LAE - 10 lg çç ÷÷
è T0 ø
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METODICKÝ NÁVOD
SURPČĜHQtDKRGQRFHQtKOXNXYmimopracovním SURVWĜHGt
0LQLVWHUVWYR ]GUDYRWQLFWYt - KODYQt K\JLHQLN ý5 Y\GiYi SRGOH   RGVW  StVP D  ]iNRQD þ 
6ERRFKUDQČYHĜHMQpKR]GUDYtDR]PČQČQČNWHUêFKVRXYLVHMtFtFK]iNRQĤYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
GiOHMHQÄ]iNRQ þ6E“)
metodický náv od
NH VMHGQRFHQt SRVWXSX RUJiQĤ RFKUDQ\ YHĜHMQpKR ]GUDYt ]GUDYRWQtFK ~VWDYĤ D 6WiWQtKR ]GUDYRWQtKR
~VWDYX SĜL PČĜHQt D KRGQRFHQt KOXNX Y PLPRSUDFRYQtP SURVWĜHGt 7HQWR PHWRGLFNê QiYRG VH QHSRXåLMH
SURPČĜHQt DKRGQRFHQtKOXNX] OHWHFNpKRSURYR]X.

Obsah
−

2EHFQi þiVW

−

3ĜtORK\
3ĜtORKD$

6WDQRYHQt NRUHNFH QD RGUD] SUR KRGQRFHQt KOXNX Y FKUiQČQpP
YHQNRYQtPSURVWRUXVWDYHE

3ĜtORKDB

MLQLPiOQtSRåDGDYN\QDREVDKSURWRNROX

3ĜtORKD&

0ČĜHQtDKRGQRFHQtY\VRFHLPSXOVQtKRKOXNXVWĜHOE\

3ĜtORKD'

.RQYHQþQt KRGQRW\ QHMLVWRW\ PČĜHQt KODGLQ DNXVWLFNpKR WODNX LAeq,T v
PLPRSUDFRYQtPSURVWĜHGt

3ĜtORKD(

'RSRUXþHQiPLQLPiOQtGpONDPČĜHQtKOXNX]e VLOQLþQt GRSUDY\

3ĜtORKDF

6þtWiQtYR]LGHODGDOãtQiOHåLWRVWLSURSĜHSRþHWQD53',

3ĜtORKDG

9êSRþWRYp DNXVWLFNp VWXGLH KRGQRFHQt SUR ~þHO\ RFKUDQ\ YHĜHMQpKR
]GUDYtSĜHGKOXNHP

3ĜtORKD+

3RGPtQN\ SUR PRåQRVW XSODWQČQt UHåLPX VWDUp KOXNRYp ]iWČåH 6+= 
D VWDQRYHQt+/

Seznam zkratek
$.6

DNXVWLFNiVWXGLH

&6'

FHORVWiWQtVþtWiQtGRSUDY\
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ýHVNêLQVWLWXWSURDNUHGLWDFL

ý61

ýHVNiWHFKQLFNiQRUPD

+/

K\JLHQLFNêOLPLW

,62

0H]LQiURGQtRUJDQL]DFHSURQRUPDOL]DFL ,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG2UJDQLVDWLRQ)

01

metodický návod

19

QDĜt]HQtYOiG\

229=

RUJiQRFKUDQ\YHĜHMQpKR]GUDYt

5'

URGLQQêGĤP

%'

E\WRYêGĤP

53',

URþQtSUĤPČUQiGHQQtLQWHQ]LWDGRSUDY\

ě6'

ěHGLWHOVWYtVLOQLFDGiOQLF

6+=

VWDUiKOXNRYi]iWČå

623

VWDQGDUGQt RSHUDþQtSRVWXS

6ä'&

SpráYDåHOH]QLþQtGRSUDYQtFHVW\VWiWQtRUJDQL]DFH

73

WHFKQLFNpSRGPtQN\
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Obecná þiVW
3ĜHGPČWPHWRGLFNpKRQiYRGX
Metodický návod VMHGQRFXMH ]SĤVRE PČĜHQt D KRGQRFHQt KODGLQ DNXVWLFNpKR WODNX XUþXMtFtFK XND]DWHOĤ
KOXNX PČĜHQêFK Y FKUiQČQpP YHQNRYQtP SURVWRUX FKUiQČQpP YHQNRYQtP SURVWRUX VWDYHE
D v FKUiQČQpPYQLWĜQtPSURVWRUXVWDYHEMDNMVRXGHILQRYiQ\ RGVW]iNRQDþ6E

Citované dokumenty 1
3UiYQtSĜHGSLV\
=iNRQþ6E, RRFKUDQČYHĜHMQpKR]GUDYtDR ]PČQČQČNWHUêFKVRXYLVHMtFtFK]iNRQĤYH]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ;
=iNRQ þ  6ER NDWDVWUX QHPRYLWRVWt ýHVNp UHSXEOLN\ NDWDVWUiOQt ]iNRQ  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ;
=iNRQþ6ERPHWURORJLLYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ;
1DĜt]HQt YOiG\ þ 6E, R RFKUDQČ ]GUDYt SĜHG QHSĜt]QLYêPL ~þLQN\ KOXNX D YLEUDFt YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ;
9\KOiãNDþ6ERWHFKQLFNêFKSRåDGDYFtFKQDVWDYE\YH]QČQtSR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ;
9\KOiãND þ  6E NWHURX VH VWDQRYt PČĜLGOD N SRYLQQpPX RYČĜRYiQt D PČĜLGOD SRGOpKDMtFt
VFKYiOHQtW\SX;
7HFKQLFNpQRUP\DVPČUQLFH
ý61,62-$NXVWLND- 3RSLVDPČĜHQtKOXNXSURVWĜHGtýiVW=iNODGQtYHOLþLQ\DSRVWXS\ pro
KRGQRFHQt;
ý61 ,62 -$NXVWLND - 3RSLV, PČĜHQt D SRVX]RYiQt KOXNX SURVWĜHGt ýiVW  8UþRYiQt KODGLQ
KOXNXSURVWĜHGt;
ý61 ,62 - $NXVWLND - ÒWOXP SĜL ãtĜHQt ]YXNX YH YHQNRYQtP SURVWRUX ýiVW  2EHFQi PHWRGD
YêSRþWX;
ý61(1- (OHNWURDNXVWLND- =YXNRPČU\-ýiVW7HFKQLFNpSRåDGDYN\;
ý61(1(OHNWURDNXVWLND- $NXVWLFNpNDOLEUiWRU\;
ý61(1 (OHNWURDNXVWLND- 2NWiYRYpD]ORPNRRNWiYRYpILOWU\;
ý61,62$NXVWLND - )UHNYHQþQtYiKRYiIXQNFHSURPČĜHQtLQIUD]YXNX;
ý61   $NXVWLND - 2FKUDQD SURWL KOXNX Y EXGRYiFK D VRXYLVtFt DNXVWLFNp YODVWQRVWL VWDYHEQtFK
YêURENĤ± 3RåDGDYN\;
ý61(1,62 -$NXVWLND- +OXNVWĜHOQLF± ýiVW6PČUQLFHSURYêSRþHWãtĜHQt]YXNX;

)

8GDWRYDQêFKRGND]ĤVHSR]GČMãt]PČQ\QHERUHYL]HNWHUpNROLY] WČFKWRSXEOLNDFtQHXåtYDMt8 QHGDWRYDQêFKRGND]ĤVHSRXåLMH
SRVOHGQtY\GiQtXYHGHQêFKGRNXPHQWĤ
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71,  - 1HMLVWRW\ PČĜHQt - ýiVW  3RN\Q SUR Y\MiGĜHQt QHMLVWRW\ PČĜHQt *80  3RN\Q
,62,(&-3);
3RN\QSURY\MDGĜRYiQtQHMLVWRW\PČĜHQt *80 Ò10=6ERUQtN\WHFKQLFNpQRUPDOL]DFH;
6WDQRYHQt LQWHQ]LW GRSUDY\ QD SR]HPQtFK NRPXQLNDFtFK 7HFKQLFNp SRGPtQN\ 73 , ,, Y\GiQt (',3
VUR .

0ČĜLFtV\VWpP

1.

9ãHREHFQČ(]GURMý61,62-RGVW
.PČĜHQtKOXNXYNRPXQiOQtPSURVWĜHGtVHSRXåtYDMtPČĜLFtSĜtVWURMHWĜtG\ Y\KRYXMtFtSRåDGDYNĤPý61
(1-3ĜLIUHNYHQþQtDQDOê]HVHSRXåtYDMtSiVPRYpILOWU\WĜtG\NWHUpVSOĖXMtSRåDGDYN\ý61(1
-
0ČĜLFt PLNURIRQ\ ]YXNRPČU\ WĜ  RVREQt ]YXNRYp H[SR]LPHWU\ D SiVPRYp ILOWU\ MVRX ]DĜD]HQ\ YH
Y\KOiãFH þ  6E MDNR VWDQRYHQi PČĜLGOD NWHUi SRGOH ]iNRQD þ  6E SRGOpKDMt
~ĜHGQtPX RYČĜHQt VWDQRYHQpKR PČĜLGOD 9ãHFKQD VWDQRYHQi PČĜLGOD SRXåtYDQi N PČĜHQt KOXNX Y
PLPRSUDFRYQtPSURVWĜHGtPXVtEêWY\EDYHQDSODWQêPRYČĜRYDFtPOLVWHP
. PČĜHQt LQIUD]YXNX SRGOH ý61 ,62  VH SRXåLMH ]YXNRPČU  WĜtG\ RYČĜHQê YH VKRGČ V ý61 (1
-Y SiVPXIUHNYHQFtPLQLPiOQČRG  +]GRN+]DNDOLEURYDQêSURIUHNYHQþQtSiVPDQLåãt QHå
+]
3ĜL PČĜHQt YH YHQNRYQtP SURVWRUX VH YåG\ SRXåLMH NU\W PLNURIRQX SURWL YČWUX UHVS RFKUDQD PLNURIRQX
SĜHGGDOãtPLSRYČWUQRVWQtPLYOLY\
1.2 Provozní kalibrace (]GURMý61,62-RGVW
3URYR]Qt NDOLEUDFH ]YXNRPČUQp WHFKQLN\ VH SURYiGt DNXVWLFNêPLNDOLEUiWRU\ NWHUpY\KRYXMt SRåDGDYNĤP
ý61(1QHERSLVWRQIRQ\, YåG\EH]SURVWĜHGQČSĜHG]DþiWNHPDSRXNRQþHQtPČĜHQtSĜtSDGQČLY
MHKRSUĤEČKX3RXNRQþHQtPČĜHQtVHQHVPt]PČĜHQiKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNXNDOLEUDþQtKRVLJQiOXOLãLW
RGSĤYRGQČ]PČĜHQpKRGQRW\RYtFHQHå dB. Je-OLRGFK\ONDYČWãtSURYHGHVHQRYpQDVWDYHQtYãHFK
SĜtVWURMĤDQRYpPČĜHQt.
$NXVWLFNp NDOLEUiWRU\ D SLVWRQIRQ\ YþHWQČ EDURPHWUX  SRXåtYDQp N PČĜHQt QHMVRX VWDQRYHQêPL PČĜLGO\
DYãDNPXVtEêWY\EDYHQ\SODWQêPNDOLEUDþQtPOLVWHP
3RPRFQiSUDFRYQtPČĜLdla
9ãHFKQD RVWDWQt SRXåtYDQi SRPRFQi ]DĜt]HQt MDNR QDSĜ YOKNRPČU\ WHSORPČU\ DQHPRPHWU\ GpONRYi
PČĜLGODDWGSRXåtYDQiSĜLPČĜHQtPXVtPtWSODWQêNDOLEUDþQtOLVW

6WUDWHJLHPČĜHQt

2.

6WUDWHJLH PČĜHQt SĜHGVWDYXMH VRXKUQ ]iNODGQtFK SĜtVWXSĤ N RUJDQL]DFL D SURYHGHQtPČĜHQtYþHWQČMHMLFK
]GĤYRGQČQt]DPČĜHQêFKQDGRVDåHQtFtOHPČĜHQt
6WUDWHJLH Y\FKi]t ] FtOH PČĜHQt který MH REVDåHQ Y ]DGiQt 0ČĜHQt PXVt ]DMLVWLW ]tVNiQt VSUiYQêFK WM
SĜHVQêFK UHSUH]HQWDWLYQtFK D UHSURGXNRYDWHOQêFK KRGQRW XUþXMtFtFK XND]DWHOĤ KOXNX VWDQRYHQêFK
SUiYQtPL SĜHGSLV\SUR~þHO\RFKUDQ\YHĜHMQpKR]GUDYtSĜHGKOXNHPY PLPRSUDFRYQtPSURVWĜHGt
=YROHQiVWUDWHJLHSDNEHUHY ~YDKXSĜHGHYãtPW\WRIDNWRU\

−

iGHQWLILNDFL]GURMHKOXNXDMHKRSURYR]QtSRGPtQN\, v]iMHPQRXVLWXDFL]GURMHKOXNXDFKUiQČQêFK
SURVWRU WRSRJUDILFNpSRGPtQN\DSURVWRURYRX GLVSR]LFi);

−

oPH]XMtFtYOLY\ QDSĜPHWHRURORJLFNpSRGPtQN\URþQtDGHQQtGREXDWG DRPH]XMtFtSRGPtQN\
SURYR]X]GURMHKOXNX.
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6SUiYQRX VWUDWHJLL MH WĜHED ]YROLW SR SĜH]NRXPiQt ]DGiQt D YãHFK UHOHYDQWQtFK SRGNODGĤ 6LWXDFH
v ORNDOLWČ EXGRXFtKR PČĜHQt VH SRVX]XMH QD ]iNODGČ PtVWQtKR ãHWĜHQt D QD ]iNODGČ PDSRYêFK D
IRWRJUDILFNêFKSRGNODGĤ RUWRIRWRPDS\ 

3RVWXSPČĜHQt

3.

3URPČĜHQtVHPĤåHSRXåtW
D
E

PLNURIRQXSHYQČQêQDVWDWLYXDSURSRMHQê NDEHOHPVPČĜLFtPSĜtVWURMHP;
PLNURIRQ XSHYQČQê VSROX V PČĜLFtP SĜtVWURMHP QD VWDWLYX SUR VSRMHQt PLNURIRQX V SĜtVWURMHP MH
PRåQpSRXåtWRKHEQêQiVWDYHFREVOXKDPXVtEêWSĜLPČĜHQtQHMPpQČP ]DPLNURIRQHP

3RXåtYi VH W\S PLNURIRQX SRGOH GUXKX ]YXNRYpKR SROH QHER SĜtVWURM XPRåĖXMtFt NRUHNFL QD GUXK
]YXNRYpKRSROH
%ČKHP YODVWQtKR PČĜHQt REVOXKD PČĜLFtKR SĜtVWURMH EXć RVREQČ SUĤEČåQČ VOHGXMH D ]D]QDPHQiYi
DNXVWLFNRX VLWXDFL QHER MVRX Y SUĤEČKX PČĜHQt DXWRPDWLFN\ ]D]QDPHQiYiQ\ WDNRYp ~GDMH DNXVWLFNp
nDSĜ DXGLR]i]QDP D REUD]RYp  QD ]iNODGČ NWHUêFK PRKRX EêW SĜL QiVOHGQpP ]SUDFRYiQt VSROHKOLYČ
Y\ORXþHQ\UXãLYpXGiORVWLDRNROQRVWLNWHUpE\PRKO\QHJDWLYQČRYOLYQLWYêVOHGHNPČĜHQt
8PtVWČQtPLNURIRQX(]GURMý61,62-RGVW
0ČĜHQt YFKUiQČQpPYHQNRYQtPSURVWRUX
3ĜL PČĜHQt KOXNX Y FKUiQČQpP YHQNRYQtP SURVWRUX PČĜHQt YH YROQpP SROL  VH PČĜt QD MHGQRP QHER
QČNROLNDPtVWHFKDWR ]SUDYLGODWDPNGHVH]GUåXMHQHMGpOHQHMYČWãtSRþHWOLGtQHERNGHMVRXOLGpQHMYtFH
H[SRQRYiQL KOXNHP DQHER Y PtVWHFK NWHUi MVRX UR]KRGXMtFt SUR ãtĜHQt KOXNX GR FKUiQČQpKR SURVWRUX
]HMPpQDQDMHKRKUDQLFL.
0LNURIRQVHXPLVĢXMHYHYROQpPSROLQHMPpQČPSĜHGSORFKXRGUiåHMtFtKOXN7DPNGHVH]MLãĢXMHYOLY
KOXNX QD RVRE\ YH YHQNRYQtP SURVWRUX VH PLNURIRQ XPLVĢXMH YH YêãFH  P VHGtFt RVRE\  QHER
P VWRMtFtRVRE\ QDGWHUpQHPDPQDGWHUpQHPSĜLREHFQpPKOXNRYpPPDSRYiQt2VD
KODYQtFLWOLYRVWLPLNURIRQXVHVPČUXMHNe ]GURMLKOXNX.
0ČĜHQtYFKUiQČQpPYHQNRYQtPSURVWRUXVWDYHb
3ĜL PČĜHQt KOXNX Y FKUiQČQpP YHQNRYQtP SURVWRUX VWDYHE VH PLNURIRQ XPLVĢXMH SĜHGQRVWQČ  m,
QHMPpQČYãDN PRGFKUiQČQpIDViG\DPQDG~URYQtSRGODK\SĜtVOXãQpKRSRGODåt
3ĜHGQRVWQČVHPČĜtSĜHGVWĜHGHP]DYĜHQpKRRNQDQHERGYHĜtSRVX]RYDQpFKUiQČQpIDViG\
=D ]DYĜHQp RNQR VH Y WRPWR SĜtSDGČ SRYDåXMH L VLWXDFH NG\ MH RNQHP SURVWUþHQD MHGQRGXFKi W\þ
V PLNURIRQHPDRNQRMHSĜLYĜHQRQDPD[LPiOQtPtUX
8PtVWČQtPLNURIRQXSĜtPRQDFKUiQČQpIDViGČSRGOHý61,62-3ĜtORKD%RGVW%VHSURPČĜHQt
SUR ~þHO\ RFKUDQ\ YHĜHMQpKR ]GUDYt QHGRSRUXþXMH O]H ML SRXåtW SRX]H YêMLPHþQČ Y SĜtSDGČ åH MLQRX
YKRGQRX SRORKX QHO]H SRXåtW 9 WRPWR SĜtSDGČ MH WĜHED SRXåtW NRUHNFH QD RGUD] YH VKRGČ V XYHGHQRX
ý61,62.
Korekce na dopadající zvukovou vlnu (korekce na odraz)
3ĜLPČĜHQt VH ]MLãĢXMtY]WDK\Y]iMHPQp SRORK\ ]GURMH DPtVWD XPtVWČQtPLNURIRQXYODVWQRVWL DNXVWLFNpKR
VLJQiOXDRGUD]LYpSORFK\V RKOHGHPQDYROEXNRUHNFHQDGRSDGDMtFt]YXNRYRXYOQXSRGOHSĜtORK\$
0ČĜHQtYFKUiQČQpPYQLWĜQtPSURVWRUXstaveb
9FKUiQČQpPYQLWĜQtPSURVWRUXVWDYHEVHXPtVWČQtPLNURIRQXYROt WDPNGHH[SRQRYDQpRVRE\SĜHYiåQČ
WUiYtþDVSĜHGQRVWQČVHYROtP VHGtFtRVRE\ UHVSP VWRMtFtRVRE\ QDGSRGODKRX2VD
KODYQtFLWOLYRVWLPLNURIRQX VHVPČUXMH
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NH]GURMLMH-OLLGHQWLILNRYDWHOQêVPČUãtĜHQtKOXNXVH]YXNRPČUHPQDVWDYHQêPQDþHOQt~KHO
GRSDGX )URQWDO 
VYLVOHY]KĤUXQHQt-OLLGHQWLILNRYDWHOQêVPČUãtĜHQtKOXNXVH]YXNRPČUHPQDVWDYHQêPQDQiKRGQê
~KHOGRSDGX 5DQGRP 

Obytné místnosti (]GURMý61,62-RGVW
9 RE\WQêFK PtVWQRVWHFK VH YROt XPtVWČQt PLNURIRQX D MHMLFK SRþHW V RKOHGHP QD FKDUDNWHU DNXVWLFNpKR
SROHDY\XåLWtPtVWQRVWL3RXåLMtVHQHMPpQČWĜLUĤ]QiXPtVWČQtURYQRPČUQČUR]ORåHQiY SURVWRUXPtVWQRVWL
NGHRYOLYĖRYDQpRVRE\SĜHYiåQČWUiYtþDV SĜHGQRVWQČYHY]GiOHQRVWLQHMPpQČPRGRNQDD, m od
VWČQ
3RNXGMHSRGH]ĜHQtQDSĜtWRPQRVWGRPLQDQWQtKRQt]NRIUHNYHQþQtKRKOXNXMHGQR]HWĜtXPtVWČQtPLNURIRQX
PXVt EêW Y URKX 3RORKD Y URKX PXVt EêW  P RG YãHFK KUDQLþQtFK SRYUFKĤ Y URKX V QHMVLOQČMãtPL
VWČQDPL DEH]MDNêFKNROLYRWYRUĤEOtåHQHå m.
'DOãtXPtVWČQtPLNURIRQĤPXVtEêWYROHQRQHMPpQČ PRG]GtVWURSĤQHERSRGODK\DQHMPpQČ m
RG Yê]QDPQêFK SUYNĤ SĜHQRVX ]YXNX MDNR MVRX RNQD QHER RWYRU\ SUR YČWUiQt 9]GiOHQRVW PH]L
VRXVHGQtPLSRORKDPLPLNURIRQĤPXVtEêWQHMPpQČ m.
9êVOHGQi KRGQRWD VH VWDQRYt ORJDULWPLFNêP SUĤPČUHP KRGQRW QDPČĜHQêFK SĜL MHGQRWOLYêFK SRORKiFK
XPtVWČQt PLNURIRQX SRNXG QHQt VWDQRYHQR MLQDN 3RNXG MH SĜL GDQp SROR]H XPtVWČQt PLNURIRQX ]MLãWČQD
WyQRYiVORåNDSRVX]XMHVHQDYtFMHãWČ NDåGpWDNRYpPtVWRVDPRVWDWQČ
3RNXG VH PČĜt SRX]H V IUHNYHQþQtP YiåHQtP $ D MVRX SRX]H PDOp SĜtVSČYN\ N KODGLQiP DNXVWLFNpKR
WODNX $ QD Qt]NêFK IUHNYHQFtFK VWDþt SRXåtW MHGQX SRORKX PLNURIRQX 0LNURIRQ E\ QHPČO EêW XPLVĢRYiQ
v JHRPHWULFNpPVWĜHGXPtVWQRVWL
3UR PtVWQRVWL R REMHPX >  m3 PĤåH EêW YKRGQp YtFH SRORK PLNURIRQĤ 9 WDNRYêFK SĜtSDGHFK Pi EêW
SURQt]NRIUHNYHQþQtKOXNMHGQDWĜHWLQDSĜLGDQêFKSRORKY UR]tFK
Pobytové místnosti
9SRE\WRYêFKPtVWQRVWHFKVWDYHESURãNROQtDSĜHGãNROQtYêFKRYXDSUR]GUDYRWQtDVRFLiOQt~þHO\SRSĜ
IXQNþQČREGREQêFKVWDYHE VH]YROtXPtVWČQtPLNURIRQX]SUDYLGODWDPNGHVH]GUåXMHQHMYČWãtSRþHWRVRE
MH-OL WDNRYêFK PtVW YtFH ]YROt VH WDP NGH SĜL SĜHGEČåQpP PČĜHQt E\OD ]MLãWČQD QHMY\ããt KODGLQD
DNXVWLFNpKRWODNX$9PtVWQRVWHFKNGHQHO]HVWDQRYLWPtVWDQHMþDVWČMãtKRDQHMGHOãtKRSRE\WXRVREVH
]YROtDOHVSRĖXPtVWČQtPLNURIRQXY]GiOHQiDOHVSRĖ, PRGREYRGRYêFKVWČQ9êVOHGQiKRGQRWDVH
VWDQRYt ORJDULWPLFNêP SUĤPČUHm KRGQRW QDPČĜHQêFK QD MHGQRWOLYêFK PtVWHFK PČĜHQt SRNXG QHQt
VWDQRYHQRMLQDN
3RNXG VH PČĜt SRX]H V IUHNYHQþQtP YiåHQtP $ D MVRX SRX]H PDOp SĜtVSČYN\ N KODGLQiP DNXVWLFNpKR
WODNX $ QD Qt]NêFK IUHNYHQFtFK VWDþt SRXåtW MHGQX SRORKX PLNURIRQX 0LNURIRQ E\ QHPČO EêW XPLVĢRYiQ
v JHRPHWULFNpPVWĜHGXPtVWQRVWL
-GH SĜHGHYãtP R SRE\WRYp PtVWQRVWL W\SX ãNROQtFK WĜtG OĤåNRYêFK SRNRMĤ Y nemocnictFK D ]DĜt]HQtFK
VRFLiOQtSpþH
6RXEČåQpPČĜHQt
Je-OL ]GURMHP KOXNX Y PtVWQRVWL QHER YH VWDYEČ KOXN SURQLNDMtFt ] YHQNRYQtKR SURVWRUX MH WĜHED PČĜLW
VRXþDVQČLKOXNY FKUiQČQpPYHQNRYQtPSURVWRUXSĜHGPČWQpVWDYE\1HQt-OLPRåQpPČĜLWVRXþDVQČPČĜt
VH KOXN Y FKUiQČQpP YHQNRYQtP SURVWRUX VWDYE\ SĜHG PČĜHQtP QHER LKQHG SR PČĜHQt MVRX-OL KOXNRYp
SRGPtQN\SĜLEOLåQČVWHMQpMDNR YGREČPČĜHQtY FKUiQČQpPYQLWĜQtPSURVWRUXVWDYE\ 9ČWDGUXKiQHSODWt
SRNXGMHSĜLPČĜHQtKOXNX] GRSUDY\QDSR]HPQtFKNRPXQLNDFtFKLQWHQ]LWDGRSUDY\QLåãtQHåYR]LGHO
]DKRGLQX
9 SĜtSDGHFK åH VRXEČåQp PČĜHQt QHQt PRåQp O]H KODGLQX DNXVWLFNpKR WODNX Y FKUiQČQpP YQLWĜQtP
SURVWRUX VWDYHE RGKDGQRXW ] KRGQRW QDPČĜHQêFK Y FKUiQČQpP YHQNRYQtP SURVWRUX VWDYHE SRXåLWtP
KRGQRW\VWXSQČY]GXFKRYpQHSUĤ]YXþQRVWLSĜtVOXãQpREYRGRYpVWČQ\]PČĜHQpKRSRGOHSODWQêFKþHVNêFK
WHFKQLFNêFKQRUHP

6
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Korekce na prázdnou místnost (]GURMý61,62-RGVW
7DWRNRUHNFHVHQHSRXåLMH
3.2 Akustické údaje
9ãHREHFQČ
0ČĜtVHKODGLQ\DNXVWLFNpKRWODNXYGHFLEHOHFKDGDOãtYHOLþLQ\GOHý61,62- ý61,62- 2.
9êVOHGQpKRGQRW\KODGLQDNXVWLFNpKRWODNX]DKUQXMtYåG\QHMLVWRWXPČĜHQt
=iNODGQtXUþXMtFtXND]DWHOpKOXNX
8UþXMtFtXND]DWHOpKOXNXVHY\MDGĜXMtMDNRKODGLQ\DNXVWLFNpKRWODNXYGHFLEHOHFKSĜLSRXåLWtYiKRYpIXQNFH
$ QHER & D G\QDPLFNp FKDUDNWHULVWLN\ )DVW 5\FKOH  Y SĜtSDGČ Y\VRFH LPSXOVQtKR KOXNX L G\QDPLFNp
FKDUDNWHULVWLN\,PSXOVD6ORZ 3RPDOX 
3URSURPČQQêDXVWiOHQêKOXNVHSRXåLMtXUþXMtFtXND]DWHOpKOXNX
• HNYLYDOHQWQtKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNX$L$HT,T;
• PD[LPiOQtKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNX$L$PD[;
• HNYLYDOHQWQtKODGLQDDNXVWLFNpKR WODNX$SURKOXN]HVWDYHEQtþLQQRVWLL$HT,s;
• KODGLQDH[SR]LFH]YXNXL$(;
• N-SURFHQWQtKODGLQ\LANSĜHGQRVWQČ L$1, L$10, L$50, L$90, L$99.
3URY\VRNRHQHUJHWLFNêKOXNVHSRXåLMtXUþXMtFtXND]DWHOpKOXNX
• HNYLYDOHQWQtKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNX&L&HT,T;
• KODGLQDH[SR]LFH]YXNXL&(.
3URY\VRFHLPSXOVQtKOXNVHSRXåLMtXUþXMtFtXND]DWHOpKOXNX
• HNYLYDOHQWQtKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNX$L$HT,T;
• KODGLQDH[SR]LFH]YXNXL$(;
• PD[LPiOQtKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNX$L$,PD[;
• PD[LPiOQtKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNX$L$6PD[.
3RXåLWtG\QDPLFNpFKDUDNWHULVWLN\)DVW ) VHY o]QDþHQtYHOLþLQ\EČåQČQHXYiGt
)UHNYHQþQtUR]VDKPČĜHQt
3ĜHGQRVWQČVHPČĜtKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNXV SRXåLWtPWĜHWLQRRNWiYRYêFKILOWUĤVHVWĜHGQtPLIUHNYHQFHPL
SiVPD RG  +] GR  N+] 9 RGĤYRGQČQêFK SĜtSDGHFK VH SRXåLMt ]ORPRRNWiYRYp ILOWU\ UHVS
~]NRSiVPRYiDQDOê]D ))7 
-HSĜtSXVWQpY\ORXþLWIUHNYHQþQtSiVPDEH]Yê]QDPQpKRYOLYX <  G% QDKODGLQXDNXVWLFNpKRWODNX$,
DYãDN WDWRY\ORXþHQtPXVtEêWXYHGHQDY SURWRNROX.
3RNXGMGHRQt]NRIUHNYHQþQt]YXNSRXåLMHVHUR]ãtĜHQpIUHNYHQþQtSiVPRRG  +]
+RGQRW\ DNXVWLFNpKR WODNX SĜL PČĜHQt WĜHWLQRRNWiYRYp SiVPRYp DQDOê]\ VH Y\MDGĜXMt MDNR KODGLQD LWHT,
UHVSLWPD[.
3RNXG MH WĜHED RULHQWDþQČ ]QiW SRGtO PČĜHQpKR KOXNX QD Qt]NêFK NPLWRþWHFK ]PČĜt VH HNYLYDOHQWQt
KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX ]D SRXåLWt YiKRYêFK ILOWUĤ $ D & = UR]GtOX VH RULHQWDþQČ SRVRXGt ]GD MH
DNXVWLFNi HQHUJLH VRXVWĜHGČQD Y REODVWL Qt]NêFK IUHNYHQFt 1D SĜtWRPQRVW Yê]QDPQpKR SRGtOX
Qt]NRIUHNYHQþQt VORåN\ ]YXNXO]H XVX]RYDWY SĜtSDGČåH UR]GtO L&HT,T - L$HT,T !  G% 7tPWR ]SĤVREHP
QHO]HSRVX]RYDWSĜtWRPQRVWWyQRYpVORåN\
3.26WDQRYHQtXUþXMtFtFKXND]DWHOĤKOXNX
1HSRXåLMtVHW\þiVWLý61,62-DNGHVHY\XåtYiW]YKRGQRWLFtKODGLQD
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3.2.3.1 Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v SĜtSDGČSURPČQQpKRDXVWiOHQpKR
hluku
3ĜtPpPČĜHQt HNYLYDOHQWQt KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNXLAHTT VH SUHIHUXMH SRNXGMH KOXN SĜLEOLåQČ XVWiOHQê
QHER þDVRYČ SURPČQQê WDN MDNR MH WR ]HMPpQD Y SĜtSDGČ KOXNX VLOQLþQt GRSUDY\ neER KOXNX YêUREQtFK
SURYR]Ĥ
(NYLYDOHQWQt KODGLQD DNXVWLFNpKR WODNX LAHTT VH SĜHGQRVWQČ ]MLãĢXMH ] PČĜHQt KODGLQ\ H[SR]LFH ]YXNX
MHGQRWOLYêFK XGiORVWt LAE QDSĜ SUĤMH]GĤ VLOQLþQtFK YR]LGHO QHER YODNĤ  QD SR]HPQtFK NRPXQLNDFtFK
V PDORXLQWHQ]LWRXGRSUDY\D GUDKiFKVWHMQČWDNY SĜtSDGČSUĤP\VORYêFKKOXNĤY\VN\WXMtFtFKVHV PDORX
þHWQRVWt
9SĜtSDGČNUiWNRGREpKRSUĤPČURYiQtSRNXGQHMVRXSRGPtQN\QHURYQRVWLv RGVW VSOQČQ\VHPČĜt
QHMPpQČ  PLQ DE\ VH SUĤPČURYDOD NROtViQtY\YRODQi SRþDVtP QD GUi]H ãtĜHQt 3RNXG MVRX SRGPtQN\
WpWRQHURYQRVWLVSOQČQ\REY\NOHVWDþt5 PLQ$E\VH]tVNDOUHSUH]HQWDWLYQtY]RUHNSURYR]QtFKSRGPtQHN
]GURMHPĤåHEêWQH]E\WQpW\WRPLQLPiOQtþDV\]YêãLW3RNXGQHO]HW\WRþDVRYpLQWHUYDO\PČĜHQtGRGUåHW,
MHWĜHEDWRv protokoOX] PČĜHQt]GĤYRGQLW.
3RNXGMHþHWQRVWPČĜHQêFKKOXNRYêFKXGiORVWtQt]NiQHERKODGLQD]E\WNRYpKRDNXVWLFNpKRWODNXY\VRNi
XUþXMt VH KODGLQ\ LAHTT SĜHGQRVWQČ ] PČĜHQt LAE MHGQRWOLYêFK KOXNRYêFK XGiORVWt 7R MH þDVWp Y SĜtSDGČ
KOXNXåHOH]QLþQtGRSUDY\QHERKOXNXVWĜHOHEUHVSMLQêFKY\VRFHLPSXOVQtFKKOXNĤ
0ČĜt VH KRGQRWD LAE NDåGp LQGLYLGXiOQt XGiORVWL 0ČĜtVH PLQLPiOQt SRþHW XGiORVWt SURYR]X]GURMHMDN MH
VWDQRYHQRY NDS 0ČĜtVHNDåGiXGiORVWEČKHPþDVRYpKR~VHNXNWHUêPXVtEêWGRVWDWHþQČGORXKê
QDWRDE\REVDKRYDOYãHFKQ\ GĤOHåLWpSĜtVSČYN\KOXNX3ĜLSUĤMH]GHFKYR]LGHOVHPČĜtWDNGORXKRGRNXG
KODGLQDDNXVWLFNpKRWODNXGDQpKRSUĤMH]GXQHNOHVQHQHMPpQČ G%SRGPD[LPiOQtKODGLQX2GSRYtGDMtFt
HNYLYDOHQWQt KODGLQD DNXVWLFNpKR WODNX VH SDN VWDQRYt ] FHONRYp KODGLQ\ H[SR]LFH ]YXNX SUR YãHFKQ\
XGiORVWL]DGREXT, LAE,T, poGOHQiVOHGXMtFtKRY]WDKX R]QDþHQtIUHNYHQþQtKRYiåHQtXYHOLþLQYHY]RUFtFK
QHQtSURSĜHKOHGQRVWXYHGHQR 

T 
Leq ,T = LE ,T − 10 ∗ lg 
 T0 

dB

kde
T MHGREDY VHNXQGiFKNHNWHUpVHY]WDKXMHKRGQRFHQtKOXNX
TMHUHIHUHQþQtþDVRYêLQWHUYDO V
3RNXGMH]QiPSRþHWKOXNRYêFKXGiORVWtN ]DþDVRYêLQWHUYDOTMHPRåQRSRVWXSRYDWSRGOHY]WDKX

 N 
T 
 − 10 ∗ lg 
Leq ,T = LE (1) + 10 ∗ lg
 N0 
 T0 

dB

kde

LE (1) MHSUĤPČUQiKODGLQDH[SR]LFH]YXNXSĜLSDGDMtFtQDMHGQX KOXNRYRXXGiORVW

N0
T
T

MHUHIHUHQþQtSRþHWXGiORVWt URYQê
MHGREDY VHNXQGiFKNHNWHUpVHY]WDKXMHKRGQRFHQtKOXNX
MHUHIHUHQþQtþDVRYêLQWHUYDO V

3RNXG MVRX ]QiP\ SRþW\ KOXNRYêFK XGiORVWt ni H[SR]LF FKDUDNWHULVWLFNêFK N W\SĤ KOXNRYêFK XGiORVWt
QDSĜtNODGSUĤMH]GĤXUþLWêFKNDWHJRULtYODNĤQHERNDWHJRULt VLOQLþQtFKYR]LGHO MHPRåQRSRVWXSRYDWSRGOH
Y]WDKX

1 N

Leq ,T = 10 * lg ∑ ni *100,1*LEi 
 T i=1


(

)



dB
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kde
T
ni
N
LEi

MHGREDY VHNXQGiFK NHNWHUpVHY]WDKXMHKRGQRFHQtKOXNX;
MHSRþHWKOXNRYêFKXGiORVWti-WpNDWHJRULH
MHSRþHWW\SĤVOHGRYDQêFKKOXNRYêFKXGiORVWt
MHFKDUDNWHULVWLFNiH[SR]LFH ]YXNXNDåGpKRW\SXKOXNRYpXGiORVWLYG%

V SURWRNROX ] PČĜHQt MH WĜHED XYpVW MHGQRWOLYp RGHþW\ KRGQRW\ LAE V XYHGHQtP MHMLFK ]GURMH NDWHJRULH 
DþDVXYêVN\WXXGiORVWL.
3.2.3.2 Stanovení maximální hladiny akustického tlaku A, LAmax
0D[LPiOQtKODGLQ\L$PD[ VH]MLãĢXMt
D
E

RGHþWHQtP KRGQRW\ L$PDx SĜL QiVOHGQpP Y\KRGQRFHQt ] GDW XORåHQêFK Y pDPČWL ]YXNRPČUX
SRVWSURFHVLQJ 
SĜtPêPRGHþWHPL$PD[] PČĜLFtKRSĜtVWURMH

3ĜL PČĜHQt PD[LPiOQtFK KODGLQ DNXVWLFNpKR WODNX XVWiOHQpKR KOXNX VH RGHþW\ SURYiGČMt Y SUDYLGHOQêFK
LQWHUYDOHFK Y SĜtSDGČ PČĜHQt PD[LPiOQtFK KODGLQ MHGQRWOLYêFK þDVRYČ RGGČOHQêFK NUiWNêFK KOXNRYêFK
XGiORVWtVHRGHþW\SURYiGČMtSĜLMHMLFKYêVN\WX
&HONRYi GpOND PČĜHQt UHVS SRþHW MHGQRWOLYêFK KOXNRYêFK XGiORVWt VH YROt WDN DE\ PČĜHQt ]DKUQRYDOR
UHSUH]HQWDWLYQt þiVW SRVX]RYDQp VLWXDFH 3ĜL PČĜHQt MHGQRWOLYêFK DNXVWLFNêFK XGiORVWt E\ VRXERU
]PČĜHQêFK KRGQRW PČO REVDKRYDW QHMPpQČ  RGHþWĤ D W\WR KRGQRW\ PXVt EêW XYHGHQ\ Y SURWRNROX
] PČĜHQtVSROHþQČV XYHGHQtP]iNODGQtFKVWDWLVWLFNêFKSDUDPHWUĤVRXERUX]PČĜHQêFKKRGQRWYSĜtSDGČ
PHQãtKRSRþWXRGHþWĤMHWĜHEDWHQWRSRVWXSY SURWRNROX ] PČĜHQt]GĤYRGQLW
1D ]iNODGČ VOXFKRYp NRQWURO\ MH WĜHED Y\ĜDGLW ]H VRXERUX QDPČĜHQêFK KRGQRW KRGQRW\ SURND]DWHOQČ
QHVRXYLVHMtFt V PČĜHQêP ]GURMHP KOXNX  3ĜL YêVN\WX RGOHKOêFK KRGQRW MH WĜHED SRVRXGLW ]GD VH MHGQi
RW\SLFNRXþLQQRVW]GURMHKOXNX DSRWpUR]KRGQRXWRMHMLFKSRQHFKiQtQHERY\ĜD]HQt]HVRXERUX
V SĜtSDGČ PČĜHQt PD[LPiOQtFK KODGLQ DNXVWLFNpKR WODNX MH WĜHED YČQRYDW ]YêãHQRX SR]RUQRVW KOXNX
SR]DGtY GREČYêVN\WXNDåGpPČĜHQpDNXVWLFNpXGiORVWL, YL]NDS3.2.4
Je-OL n SRþHW RGHþWĤ SDN VH YêVOHGQi KRGQRWD L$PD[ ]tVNi VWDWLVWLFNêP Y\KRGQRFHQtP VRXERUX
L ≡ {L$PD[,i}, i n, kde L$PD[,i MHPD[LPiOQtKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNXi-WpKRRGHþWXSRVWXSHPSRGOH
RGVW.3.
3.2.3.3 Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T ustáleného hluku v podmínkách
SURPČQQpKR]E\WNRYpKRKOXNX
9 SĜtSDGHFK NG\ KOXN PČĜHQpKR ]GURMH MH XVWiOHQê D NG\ MH WHFKQLFN\ REWtåQp UHVS QHPRåQp þDVRYČ
RGGČOHQp PČĜHQt KOXNX ]GURMH D ]E\WNRYpKR KOXNX WYRĜHQpKR QHSUDYLGHOQČ SURPČQQêP KOXNHP QDSĜ
doprDY\ O]H SRYDåRYDW ]D L$HT,T ]GURMH KOXNX SURFHQWQt KODGLQX L$90 QHER v RGĤYRGQČQêFK SĜtSDGHFK
L$99 3ĜLWRP MH WĜHED EČKHP PČĜHQt NRQWURORYDW QDSĜ VOXFKHP  HYLGHQWQt YêVN\W LQWHUYDOĤ QHUXãHQêFK
]E\WNRYêPKOXNHP3RXåLWtWRKRWRSĜtVWXSXMHWĜHEDXYpVWY pURWRNROX] PČĜHQt.
3.2.3.4 Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T vysoce impulsního hluku ve
venkovním prostoru
9H VKRGČ V 19 VH Y\VRFH LPSXOVQt KOXN VWĜHOE\ RGVWĜHO\ YêEXFK\ PHFKDQLFNp QiUD]\ DSRG 
ve YHQNRYQtPSURVWRUXPČĜtVWHMQČMDNRSURPČQQêKOXNDY\MDGĜXMHVHHNYLYDOHQWQtKODGLQRXDNXVWLFNpKR
WODNX$L$HT,T QDG\QDPLFNpFKDUDNWHULVWLFH)$67
3ĜLWRP MH WĜHED ]DMLVWLW Y\ORXþHQt UXãLYêFK KOXNĤ NWHUp ]HMPpQD YH YČWãt Y]GiOHQRVWL RG ]GURMH PRKRX
FHOpPČĜHQt]QHKRGQRWLW. identLILNDFLMHGQRWOLYêFKLPSXOVĤO]HV YêKRGRXSRXåtWWHFKQLFNpPtVWRPČĜHQt
XPtVWČQpY WDNRYpY]GiOHQRVWLRG]GURMHKOXNXYHNWHUpVHUXãLYp]YXN\YêUD]QČQHSURMHYt+OXNQDWRPWR
WHFKQLFNpPPtVWČVHQHKRGQRWt0HWRGDPČĜHQtNWHUiPLQLPDOL]XMHQHJDWLYQtYOLY\DXPRåĖXMHMHGQRGXãH
]MLVWLWSĜtVSČYHNKOXNXVWĜHOHEN FHONRYpPXKOXNXMHKRKRGQRFHQtLUHJXODFLSURYR]XVWĜHOQLFH, MHXYHGHQD
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v SĜtOR]H & 8YHGHQRX PHWRGX O]H SĜLPČĜHQČ SRXåtW L SUR Y\VRFH LPSXOVQt KOXN\ SĤVREHQp MLQêPL ]GURML
YêEXFK\SĜHWODNRYpYHQWLO\Y]iMHPnpQiUD]\SHYQêFKWČOHVDSRG 
3.2.3.5 Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku C, LCeq,T vysokoenergetického impulsního
hluku
3RXåLMHVHDQDORJLFNêSRVWXSMDNRY RGVW3.2.3.4.
3.2.4 Hluk pozadí a zbytkový hluk
2EHFQČ
3ĜLPČĜHQtKOXNXVHPXVtKOXNSR]DGtYåG\ popsat3ĜLWRPPXVtEêW]ĜHMPpNWHUp]GURMHKOXNXWYRĜtKOXN
SR]DGtNWHUpVSHFLILFNp]YXN\E\O\] PČĜHQtY\ORXþHQ\DNWHUp]ĤVWiYDMtVRXþiVWt]E\WNRYpKRKOXNX
+OXN SR]DGt UHVS ]E\WNRYê KOXN QHQt WĜHED Y SRVX]RYDQpP PtVWČ ]MLãĢRYDW PČĜHQtP Y QiVOHGXMtFtFK
SĜtSDGHFK
D
E

YêVOHGQi KODGLQD DNXVWLFNpKR WODNX PČĜHQpKR ]GURMH KOXNX YþHWQČ KOXNX SR]DGt QHSĜHNUDþXMH
KRGQRWXSĜtVOXãQpKRK\JLHQLFNpKROLPLWXKOXNXVWDQRYHQpKRGOH19
VSHFLILFNp ]GURMH KOXNX SR]DGt QDSĜ SURXGČQt YRG\ Y ĜHFH  DQHER ]GURM PČĜHQpKR KOXNX
QHSĜHWUåLWp SURYR]\  QHO]H SRWODþLW Y\SQRXW ± SRNXGQHMGH R VLWXDFL poGOH ERGX D  O]HY tomto
SĜtSDGČPČĜLWY GRVWDWHþQpEOt]NRVWL]GURMHKOXNX WHFKQLFNpPtVWRPČĜHQt NGHMHMLåGRVWDWHþQê
RGVWXSRGKOXNXSR]DGt DSURYpVWSĜHSRþHWQDMLQRXY]GiOHQRVWSRGOHNDS6

0ČĜHQt]E\WNRYpKRKOXNX
3UR PČĜHQt ]E\WNRYpKR KOXNX SODWt DQDORJLFNi SUDYLGOD D SRVWXS\ MDNR SUR PČĜHQt KOXNX SRVX]RYDQpKR
]GURMH
=E\WNRYêKOXNVHPČĜtSĜHGQHERSRSĜtSDGQČLYSUĤEČKXPČĜHQtKOXNXSĜHGQRVWQČVHPČĜtQDVWHMQêFK
PtVWHFKPČĜHQtDYHVWHMQêFKYHOLþLQiFKYþHWQČQHMLVWRW\PČĜHQt VYêMLPNRXLPSXOVQtKRKOXNXUHVSL$PD[)
MDNR PČĜHQê KOXN =E\WNRYê KOXN O]H Y\KRGQRWLW L ] þDVRYpKR ]i]QDPX KODGLQ DNXVWLFNpKR WODNX Y rámci
QiVOHGQpKR]SUDFRYiQt SRVWSURFHVLQJX 
9 SĜtSDGHFK NG\ QHO]H ]E\WNRYê KOXN PČĜLW QD VWHMQêFK PtVWHFK PČĜHQt QDSĜ QHO]H Y\SQRXW PČĜHQê
]GURMMHPRåQpPČĜLW QDPtVWHFK V REGREQRX KOXNRYRX VLWXDFt7DWR VNXWHþQRVW DMHMt ]GĤYRGQČQt PXVt
EêWXYHGHQDY SURWRNROX] PČĜHQt
=FHODYêMLPHþQČO]HSRXåtW~GDMHR]E\WNRYpPKOXNX]MLãWČQpY MLQRXGREXQHåSĜLYODVWQtPPČĜHQt7DWR
VNXWHþQRVWDMHMt]GĤYRGQČQtPXVtEêWXYHGHQ\Y SURWRNROX] PČĜHQt
9 SĜtSDGHFK NG\ SURPČQQê KOXN QDSĜ GRSUDY\ QHRYOLYĖXMH PČĜHQê KOXN DOH MH SRX]H VRXþiVWt
]E\WNRYpKR KOXNX MH PRåQR VWDQRYLW HNYLYDOHQWQt KODGLQX XVWiOHQp VORåN\ ]E\WNRYpKR KOXNX LAeq,T
SURFHQWQtKODGLQRXL$90 QHERY RGĤYRGQČQêFKSĜtSDGHFKL$99 YDQDORJLLVRGVW3.2.3.3.
3 =E\WNRYê KOXN SĜL PČĜHQt LPSXOVQtKR KOXNX QHEo maximálních hladin akustického tlaku
jednotlivých hlukových událostí
V WRPWR SĜtSDGČ WYRĜt KODGLQX ]E\WNRYpKR KOXNX KODGLQD DNXVWLFNpKR WODNX Y GREČ YêVN\WX LPSXOVX QHER
MHGQRWOLYp KOXNRYp XGiORVWL 7DWR KRGQRWD VH VWDQRYt ] SUĤEČKX KRGQRW DNXVWLFNpKR WODNX WČVQČ SĜHG
SĜtSDGQČWČVQČSRYêVN\WXPČĜHQpKRLPSXOVXQHERXGiORVWL
-H YHOPL PiOR SUDYGČSRGREQp åH E\ PČĜHQê LPSXOV E\O RYOLYQČQ MLQêP LPSXOVHP ] QHVOHGRYDQpKR
]GURMHNWHUêE\VHY\VN\WOY SĜHVQČVWHMQêRNDPåLNMDNRPČĜHQêLPSXOV7RMHGĤYRGHPSURþVHY tomto
SĜtSDGČQHSRXåtYiSUR]E\WNRYêKOXNVWHMQiYHOLþLQDMDNRSURKOXNPČĜHQê
3.2.4.4 Korekce na zbytkový hluk
.RUHNFH QD ]E\WNRYê KOXN SURYiåHQRX KODGLQX ãLURNRSiVPRYi NRUHNFH L KODGLQX NPLWRþWRYpKRSiVPD
VHVWDQRYtSRGOHURYQLFH
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(

K = −10 ∗ lg 1 − 10 −0,1∆L

)

dB

kde
∆L MH UR]GtO PH]L KODGLQRX DNXVWLFNpKR WODNX PČĜHQpKR ]GURMH KOXNX D KODGLQRX DNXVWLFNpKR WODNX
]E\WNRYpKRKOXNX
3ĜLVWDQRYHQtKRGQRW\∆L VHQHXYDåXMHQHMLVWRWD
Je-OL
D

∆L !G%QHNRULJXMHVH

E

∆L   G% WM K > 3 dB), QHMVRX åiGQp NRUHNFH QD ]E\WNRYê KOXN GRYROHQp ± KOXN PČĜHQpKR
]GURMHQHO]HMHGQR]QDþQČRGOLãLWRG]E\WNRYpKRKOXNX

+RGQRW\NRUHNFHK MVRXXYHGHQ\Y QiVOHGXMtFtLQIRUPDWLYQtWDEXOFH

∆L [dB] 
K [dB]













6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

            2,2 2,6

3

.RUHNFHVHRGHþtWiRG]PČĜHQpKODGLQ\DNXVWLFNpKRWODNX]GURMHKOXNX
âLURNRSiVPRYRX NRUHNFL QD ]E\WNRYê KOXN O]H SRXåtW SRX]H Y SĜtSDGHFK NG\ Pi KOXN PČĜHQpKR ]GURMH
L ]E\WNRYê KOXN SĜLEOLåQČ SRGREQê SUĤEČK IUHNYHQþQtKR VSHNWUD 9 SĜtSDGČ åH MVRX RED SUĤEČK\
IUHNYHQþQtKRVSHNWUD]FHODRGOLãQp QDSĜY MHGQRPSĜHYOiGDMtQt]NpDYHGUXKpPY\VRNpIUHNYHQFH PĤåH
EêW ãLURNRSiVPRYi NRUHNFH QXORYi WM ]E\WNRYê KOXN KODGLQX PČĜHQpKR ]GURMH KOXNX QHRYOLYQt 9 WČFKWR
SĜtSDGHFKMHWĜHEDSURYiGČWNRUHNFLQD]E\WNRYêKOXNY MHGQRWOLYêFKIUHNYHQþQtFKSiVPHFK
3URKOXNV WyQRYêPLVORåNDPLVHSĜHGQRVWQČGRSRUXþXMHVWDQRYLWNRUHNFLQD]E\WNRYêKOXNY MHGQRWOLYêFK
IUHNYHQþQtFKSiVPHFK
3.3. Neakustické údaje
3ĜLPČĜHQtKOXNXVHQDPtVWČPČĜHQt]MLãĢXMtNURPČ~GDMĤRKOXNXWDNp~GDMHDYHOLþLQ\QHDNXVWLFNpDWR
]HMPpQDWRSRJUDILFNpVLWXRYiQtPtVWDY]KOHGHPN]GURMLKOXNXPRåQRVWãtĜHQtKOXNXRG]GURMHGRPtVWD
PČĜHQt I\]LNiOQt D DWPRVIpULFNp SRGPtQN\ SĜL PČĜHQt U\FKORVW D VPČU YČWUX SRSLV D FKDUDNWHULVWLND
]GURMHKOXNXGREDWUYiQtKOXNXDYãHFKQ\GDOãtRNROQRVWLNWHUpPRKO\RYOLYQLWSUĤEČKDYêVOHGHNPČĜHQt
3ĜLPČĜHQtKOXNX] GRSUDY\VHYåG\]MLãĢXMHLQWHQ]LWDVNODGEDDU\FKORVWGRSUDYQtKRSURXGX 7\WR~GDMHMH
QXWQpXYpVWGRSURWRNROX] PČĜHQt.
3URYR]QtSRGPtQN\]GURMĤKOXNX(]GURMý61,62-NDS
32EHFQČ
3URYR]QtSRGPtQN\]GURMHPXVtEêWY SĜtSDGČVOHGRYDQpKRKOXNRYpKRSURVWĜHGtUHSUH]HQWDWLYQt] KOHGLVND
GORXKRGREpKOXNRYp]iWČåH. ]tVNiQtVSROHKOLYpKRRGKDGXHNYLYDOHQWQtKODGLQ\DNXVWLFNpKRWODNXVWHMQČ
MDNR PD[LPiOQt KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX PXVt þDVRYê LQWHUYDO PČĜHQt ]DKUQRYDW PLQLPiOQt SRþHW
KOXNRYêFKXGiORVWt9 WpWRNDSLWROHMHXYHGHQQiYRGSURQHMREHFQČMãtW\S\]GURMĤKOXNX
36LOQLþQtGRSUDYD
0ČĜHQt
3ĜL PČĜHQt PXVt EêW EČKHP þDVRYpKR LQWHUYDOX PČĜHQt VþtWiQ SRþHW D ]MLãĢRYiQD VNODGED SURMtåGČMtFtFK
YR]LGHO -HVWOLåH MVRX YêVOHGN\ PČĜHQt XSUDYHQ\ Y]KOHGHP N GDOãtP SRGPtQNiP GRSUDY\ SĜHSRþHW QD
UHIHUHQþQtSRGPtQN\ PXVt EêWUR]OLãHQRQHMPpQČSČWNDWHJRULtYR]LGHOY VRXODGXV SĜtORKRXF6RXþDVQČ
PXVtEêWVWDQRYHQDSUĤPČUQiU\FKORVWGRSUDYQtKRSURXGXSĜtSDGQČSRSViQRMHKRFKRYiQt QDSĜWYRUED
NRORQDSRG DPXVtEêW]D]QDPHQiQ VWUXþQČSRSViQ W\SSRYUFKXYR]RYN\ QDSĜEHWRQRYêDVIDOWRYê
GODåEDDSRG DMHKRVWDY QDSĜEH]YDGQêPtUQČSRãNR]HQêYêWOXN\DSRG 
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%ČåQi GHILQLFH WČåNpKR YR]LGOD MH YR]LGOR V KPRWQRVWt SĜHY\ãXMtFt   NJ 7ČåNi YR]LGOD MVRX þDVWR
UR]GČOHQDGRMHGQRWOLYêFKVXENDWHJRULtY ]iYLVORVWLQDSRþWXQiSUDY
5HSUH]HQWDWLYQRVWPČĜHQpKRY]RUNX GRSUDY\ O]H REHFQČ SRVRXGLW SĜHSRþWHP VþtWDQpKRY]RUNX QD URþQt
SUĤPČUQRXGHQQtLQWHQ]LWXGRSUDY\ 53', SRGOHPHWRGLN\XYHGHQpY SODWQêFK7HFKQLFNêFKSRGPtQNiFK
þ D SRURYQiQtP V ~GDML ] FHORVWiWQtKR VþtWiQt GRSUDY\ &6'  SXEOLNRYDQpKR ě6' 7R SODWt ]D
SĜHGSRNODGX åH RG GRE\ SRVOHGQtKR &6' QHGRãOR QD SRVX]RYDQpP ~VHNX NRPXQLNDFH D v MHKR RNROt
k Yê]QDPQêP ]PČQiP RYOLYĖXMtFtP LQWHQ]LWX D VNODGEX GRSUDYQtKR SURXGX MDNR QDSĜ YêVWDYED QRYêFK
VtGOLãĢSUĤP\VORYêFK DUHiOĤQiNXSQtFKFHQWHUDSRG
3RþHW SURMtåGČMtFtFK YR]LGHO SRWĜHEQêFK N SUĤPČURYiQt HPLVH KOXNX MHGQRWOLYêFK YR]LGHO ]iYLVt QD
SRåDGRYDQp SĜHVQRVWL PČĜHQt L$HTT 1HQt-OL GRVWXSQi OHSãt LQIRUPDFH VWDQGDUGQt QHMLVWRWD Y\MDGĜXMtFt
]iYLVORVW QD SURYR]QtFK SRGPtQNiFK ]GURMH QHURYQRPČUQRVW GRSUDYQtKR SURXGX  PĤåH EêW Y\SRþtWiQD
SRPRFtY]WDKX

X ≅



n

dB

kde

n MHFHONRYêSRþHWSURMtåGČMtFtFKYR]LGHO
9êãHXYHGHQiURYQLFHVHY]WDKXMHQDVPtãHQRXVLOQLþQtGRSUDYX-H-OLVOHGRYiQDSRX]HMHGQDNDWHJRULH
YR]LGHOVWDQGDUGQtQHMLVWRWDEXGHPHQãt
3RNXG MVRX KRGQRW\ L$( MHGQRWOLYêFK SURMtåGČMtFtFK YR]LGHO ]D]QDPHQiYiQ\ D SRXåLW\ VSROHþQČ
V GRSUDYQtPLVWDWLVWLNDPLN YêSRþWXL$HTT v SUĤEČKXUHIHUHQþQtKRþDVRYpKRLQWHUYDOXPXVtEêWPLQLPiOQt
poþHWYR]LGHOPČĜHQêFKYMHGQpNDWHJRULL
6þtWiQtVLOQLþQtGRSUDY\
ÒGDMH R VþtWiQt GRSUDY\ PXVt EêW XYHGHQ\ Y SURWRNROX ] PČĜHQt Y þDVRYêFK LQWHUYDOHFK VKRGQêFK
V GtOþtPLþDVRYêPLLQWHUYDO\PČĜHQtKOXNX] GRSUDY\=iNODGQtNDWHJRULHYR]LGHOSURVþtWiQtVHYROtSRGOH
SODWQêFK73DMVRXXYHGHQ\Y SĜtOR]HF WRKRWRPHWRGLFNpKRQiYRGX
.H VþtWiQt YR]LGHO O]H SRXåtW L YLGHR]i]QDP UHVS MLQp ]i]QDPRYp ]DĜt]HQt XPRåĖXMtFt NDWHJRUL]DFL
YR]LGHO V SĜtSDGČ SRXåLWt DXWRPDWLFNpKR VþtWDFtKR ]DĜt]HQt QHER 6:XPRåĖXMtFt NDWHJRUL]DFLYR]LGHO MH
SRWĜHEDSURYpVWRYČĜHQtVSUiYQpIXQNþQRVWL YDOLGDFLPČĜtFtKRSRVWXSX SRXåLWpKR]DĜt]HQt
=MLãWČQtSUĤPČUQp rychlosti dopravního proudu
6P\VOHP ]MLãWČQt U\FKORVWL GRSUDYQtKR SURXGX MH RYČĜHQt VWDQGDUGQRVWL GRSUDYQt VLWXDFH QDSĜ RYČĜHQt
]GDY SUĤEČKXPČĜHQtKOXNXQHGRãORN VLWXDFLQHRGSRYtGDMtFtSUĤPČUQêPSRPČUĤP
'iOHMH~GDMRU\FKORVWLGRSUDYQtKRSURXGXGĤOHåLWêPYVWXSQtP~GDMHPSĜLSĜHSRþWXQDPČĜHQpKRGQRW\QD
UHIHUHQþQtKRGQRWXRGSRYtGDMtFt53',
3UĤPČUQiU\FKORVWVH]MLãĢXMHPLQLPiOQČSURYR]LGODÄOHKNi³ 20 DÄWČåNi³ 1$. 
3RNXG QHMVRX N GLVSR]LFL RGSRYtGDMtFt SĜtVWURMH SUR PČĜHQt U\FKORVWL YR]LGHO O]H SRXåtW ~VHNRYp PČĜHQt
U\FKORVWLSURMtåGČMtFtFKYR]LGHODWRL]H]i]QDPX3URRULHQWDþQtSRVRX]HQtU\FKORVWL GRSUDYQtKRSURXGX
O]H SRXåtW ~GDMH ] *36 YH Y\EUDQpP YR]LGOH ]DĜD]HQpP GR SURXGX YR]LGHO Y GREČ PČĜHQt. 7RWR
RULHQWDþQt PČĜHQt U\FKORVWL E\ PČOR SUREČKQRXW EČKHP PČĜHQt QČNROLNUiW =SĤVRE ]MLãĢRYiQt U\FKORVWL
DMHKRYêVOHGN\PXVtEêWXYHGHQ\Y protRNROX] PČĜHQt.
3.3äHOH]QLþQtGRSUDYD
0ČĜHQt
3ĜLPČĜHQtPXVtEêWEČKHPþDVRYpKRLQWHUYDOXPČĜHQtVþtWiQSRþHWSURMtåGČMtFtFKYODNĤ3ĜLWRPPXVtEêW
UR]OLãHQ\ QHMPpQČ WĜL NDWHJRULH YODNĤ ± YODN\ RVREQt U\FKOtNRYp D YODN\ SUR QiNODGQt GRSUDYX 0ČĜHQt
PXVtFHONHP]DKUQRYDWKOXNSUĤMH]GXQHMPpQČYODNĤSURREDVPČU\DYãHFKQ\NDWHJRULHYODNĤ.DåGi
NDWHJRULHYODNX NWHUi SRWHQFLiOQČYê]QDPQČ SĜLVStYiN FHONRYp L$HTT E\PČOD EêW]DVWRXSHQD QHMPpQČ
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WĜHPL SUĤMH]G\ 3RNXG MH UR]GtO PH]L QHMY\ããt D QHMQLåãt KODGLQRX L$( QHER L$HTT MHGQRWOLYpKR SUĤMH]GX
v GDQp NDWHJRULL YČWãt QHå  G% SURYHGRX VH GDOãt  PČĜHQt QHER VH SURYHGH SRGUREQČMãt UR]GČOHQt
MHGQRWOLYêFKNDWHJRULtYODNĤ'RSRUXþHQpNDWHJRULHYODNĤU\FKOtN 5 RVREQtYODN 2 QiNODGQtYODN 1 
oVWDWQt ORNRPRWLYQtYODNVOXåHEQt YODNDSRG 
'RSRUXþXMHVHSĜHGQRVWQČY\XåtWVWDQRYHQtL$HTT SĜHSRþWHP] HQHUJHWLFN\SUĤPČUQêFKH[SR]LF]YXNXL$(
SUR MHGQRWOLYp NDWHJRULH åHOH]QLþQtFKYODNĤ V Y\XåLWtPFHORURþQČ SUĤPČUQpLQWHQ]LW\ D VNODGE\åHOH]QLþQt
dRSUDY\SRGOHSRGNODGĤ6ä'&
V SĜtSDGČ åH MH ]D]QDPHQiQ SUĤMH]G YODNX VH VO\ãLWHOQêPL GHIHNW\ QD Mt]GQt SORãH NRO W]Y ÄREXWt³  MH
QXWQpWHQWRSUĤMH]G] PČĜHQtY\ORXþLW
6þtWiQtåHOH]QLþQtGRSUDY\
6þtWiQt åHOH]QLþQt GRSUDY\ VH SURYiGt REGREQČ MDNR VþtWiQt GRSUDY\ VLOQLþQt 3RNXG MH KRGQRWD L$HTT
VWDQRYHQD QD ]iNODGČ KRGQRW L$( MH QXWQp XYpVW SRþW\ YODNĤ Y MHGQRWOLYêFK NDWHJRULtFK HQHUJHWLFN\
SUĤPČUQRXKODGLQX L AE (1) SĜLSDGDMtFtQDMHGHQSUĤMH]GYODNXGDQpNDWHJRULHDWUDNFL
Další zaznamenávané parametry
6RXþDVQČVHVþtWiQtPVHX MHGQRWOLYêFKSUĤMH]GĤ]D]QDPHQiYiLW\SWUDNFHYODNX HOHNWULFNiPRWRURYi 
8QiNODGQtFKYODNĤVHXYiGtSRþHW YR]Ĥ. 8EH]VW\NRYêFKNROHMt VHGRSRUXþXMHSRNXGMHWRPRåQpXYpVW
GRNRPHQWiĜH]GDWUDĢY\ND]RYDODQHERQHY\ND]RYDODGHIHNW\]SĤVREXMtFtSĜLSUĤMH]GXYODNĤUi]\'iOH
MH WĜHED XYpVW ]GD QD SĜHGPČWQpP ~VHNX E\OD ]MLãWČQD DSOLNRYDQi SURWLKOXNRYi UHVS DWQWLYLEUDþQt
RSDWĜHQtRPH]XMtFtY]QLNKOXNXDãtĜHQtYLEUDFtSRGORåtP
=MLãWČQtSUĤPČUQpU\FKORVWLYODNĤ
=MLãĢXMHVHSUĤPČUQiU\FKORVWSUĤMH]GXYODNXV UR]GČOHQtPDOHVSRĖQDGYČNDWHJRULH1DRVWDWQt
3RNXG QHMVRX N GLVSR]LFL RGSRYtGDMtFt SĜtVWURMH SUR PČĜHQt U\FKORVWL YODNĤ O]H SRXåtW ~VHNRYp PČĜHQt
U\FKORVWLSURMtåGČMtFtFKYODNĤDWRL]H]i]QDPX
3.3.1.4 Tramvajová doprava a doprava na speciální dráze
3ĜLPČĜHQt GRSUDY\ QDVSHFLiOQt GUi]H D GUi]H WUDPYDMRYpPXVt EêW ]DVWRXSHQ\ W\S\YR]LGHOY WDNRYpP
SRPČUXY MDNpPMVRXQDGDQp GUi]H SURYR]RYiQ\
V GDOãtPVHSRVXSXMHDQDORJLFN\V XVWDQRYHQtPL RGVW
3.3.1.5 3UĤP\VORYpSURYR]\DVWDFLRQiUQt]GURMHKOXNX
0ČĜHQt
3URYR]Qt SRGPtQN\ ]GURMH KOXNX VH UR]GČOXMt SRNXG MH WR ~þHOQp GR WĜtG 5R]GČOHQt GR WĜtG SĜLSDGi
v ~YDKXXUR]ViKOêFKSUĤP\VORYêFKDUHiOĤ7ĜtG\YČWãLQRXRGSRYtGDMtSURYR]XVSHFLILFNêFKVNXSLQ]GURMĤ
KOXNX UHVS VSHFLILFNêFK þLQQRVWt 3RNXG Pi ]GURM SUDYLGHOQê F\NOLFNê FKDUDNWHU SURYR]X O]H W\WR F\NO\
]DĜDGLWGRMHGLQpVSROHþQpWĜtG\LNG\åVHHPLVHKOXNXY UiPFLF\NOXYêUD]QČPČQt3URYR]QtVWDYMHXUþHQ
þLQQRVWtDWDNpSRORKRX, nDSĜQDNOiGiQtY UĤ]QêFKþiVWHFKSUĤP\VORYpKRDUHiOX
9 NDåGp WĜtGČ PXVt EêW þDVRYp NROtViQt HPLVH ]YXNX YêUREQtKR SURYR]X SĜLPČĜHQČ VWDFLRQiUQt YH
VWRFKDVWLFNpPVP\VOX
.ROtViQtPXVtEêWPHQãtQHåNROtViQt~WOXPXQDGUi]HSĜHQRVXYGĤVOHGNXPČQtFtFKVHPHWHRURORJLFNêFK
SRGPtQHN YL]NDS. 3.5 ýDVRYpNROtViQtHPLVH]YXNXYêUREQtFKSURYR]ĤVHSĜHGQRVWQČXUþXMH] KRGQRW
L$HTT od 5 PLQGR min PČĜHQêFKYHY]GiOHQRVWLGRVWLYHONpN]DKUQXWtSĜtVSČYNĤKOXNXYãHFKKODYQtFK
]GURMĤDGRVWLNUiWNpNPLQLPDOL]RYiQt PHWHRURORJLFNêFKYOLYĤ YL]NDS SRGREXXUþLWêFKSURYR]QtFK
SRGPtQHN3RNXGPi]GURMF\NOLFNêFKDUDNWHUPXVtPČĜHQt]DKUQRYDWFHOêSRþHWDOHVSRĖWĜtF\NOĤ. 3RNXG
MVRX YêãH XYHGHQi NULWHULD SĜHNURþHQD PXVt EêW VWDQRYHQD QRYi NDWHJRUL]DFH SURYR]QtFK SRGPtQHN
QDSĜ ]YêãHQt SRþWX SURYR]QtFK WĜtG  3RNXG MVRX VSOQČQD PČĜt VH L$HTT ]D SRGPtQHN SURYR]X NDåGp
WĜtG\DY\SRþtWiYiVHYêVOHGQiL$HTT V RKOHGHPQD þHWQRVWDWUYiQtSURYR]QtFKSRGPtQHNNDåGpWĜtG\
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'REDDGpONDPČĜHQt
3.4.1 ObeFQČ
=iNODGQtPSĜHGSRNODGHPSURVSUiYQpXUþHQtUHSUH]HQWDWLYQtKODGLQ\DNXVWLFNpKRWODNXMH]YROHQtYKRGQp
GRE\ PČĜHQt Y URFH PČVtFL WêGQX GQL D KRGLQČ  D GpON\ PČĜHQt FHOpKR PČĜHQt L GtOþtFK þDVRYêFK
PČĜLFtFKLQWHUYDOĤ 
'RED D GpOND PČĜHQt VH YROt WDN DE\ ]PČĜHQp KRGQRW\ UHSUH]HQWRYDO\ SUĤPČUQRX UHVS SĜHYDåXMtFt
VWDQGDUGQt VLWXDFL SURYR]X ]GURMH KOXNX Y]WDåHQRX N MHKR GORXKRGREpPX SĤVREHQt =D PLQLPiOQt GREX
GORXKRGREpKR SĤVREHQt VH SRYDåXMH MHGHQ NDOHQGiĜQt URN 8 VH]óQQČ SURYR]RYDQêFK SUĤP\VORYêFK
]GURMĤKOXNXO]HWXWRGREXQD]iNODGČXYiåHQt]GUDYRWQtFKUL]LN]NUiWLW
1HPČĜtVHQHVWDQGDUGQtQHVWDELOQtDSĜHFKRGQpMHY\SRNXGQHMVRXSĜHGPČWHP]NRXPiQt
'pOND PČĜHQt VH YROt WDN DE\ Y MHKR SUĤEČKX E\O\ ]DFK\FHQ\ YãHFKQ\ W\SLFNp KOXNRYp VLWXDFH NWHUp
VHYPtVWČY\VN\WXMt&HONRYiGpONDPČĜHQtPĤåHVHVWiYDW] QČNROLNDþDVRYêFKPČĜLFtFKLQWHUYDOĤ
3.4.2 Stacionární zdroje hluku
V SĜtSDGČ VWDFLRQiUQtFK ]GURMĤ KOXNX VH PČĜHQt SUR GHQQt GREX SURYiGt WDN DE\ E\OR PRåQR VWDQRYLW
YêVOHGQRX KODGLQX SUR RVP VRXYLVOêFK D QD VHEH QDYD]XMtFtFK QHMKOXþQČMãtFK KRGLQ SUR QRþQt GREX SUR
QHMKOXþQČMãtKRGLQX
3RNXG SUĤP\VORYê ]GURM KOXNX SURYR]RYDQê Y GHQQt GREČ QHO]H ] UĤ]QêFK REMHNWLYQtFK GĤYRGĤ Y GHQQt
GREČ ]PČĜLW QDSĜ ] GĤYRGX PDOpKR RGVWXSX ]E\WNRYpKR KOXNX  PĤåH VH WHQWR ]GURM ]PČĜLW ]D
SĜt]QLYČMãtFKSRGPtQHNY QRþQtGREČSRNXGMH]DMLãWČQRåHUHåLPDSRGPtQN\SRYR]X]GURMHKOXNXMVRX
VWHMQpMDNRY GHQQtGREČ$QDORJLFN\MHPRåQêLRSDþQêSRVWXS
'pOND þDVRYpKR LQWHUYDOX PČĜHQt Y SĜtSDGČ Qt]NRIUHNYHQþQtKR KOXNX D LQIUD]YXNX PXVt EêW GRVWDWHþQČ
GORXKi DE\ E\O\ ]DFK\FHQ\ IOXNWXDFH DNXVWLFNpKR VLJQiOX NWHUp Y WpWR IUHNYHQþQt REODVWL PDMt YHOPL
Qt]NRX RSDNRYDFt IUHNYHQFi 'RSRUXþXMH VH PLQLPiOQt þDVRYê LQWHUYDO  PLQ ]D RSWLPiOQt MH PRåQR
SRYDåRYDWþDVRYêLQWHUYDOPLQ
3.4.3 Hluk z pozemní dopravy
3ĜL PČĜHQt KOXNX ] GRSUDY\ QD SR]HPQtFK NRPXQLNDFtFK D GUDKiFK VH PČĜHQt SURYiGt WDN DE\ E\OR
PRåQp VWDQRYLWYêVOHGQRX KODGLQX SUR FHORX GHQQt GREX  KRG  UHVS SUR FHORX QRþQt GREX  KRG 
3URVWDQRYHQtNRQNUpWQtGRE\DGpON\þDVRYêFKLQWHUYDOĤPČĜHQtVHMDNRPLQLPiOQtYROtþDVRYpLQWHUYDO\
XYHGHQp Y SĜtOR]H (. 3ĜL NRQWLQXiOQtP PČĜHQt L$HTT VH SĜHGQRVWQČ YROt SUDFRYQt GQ\ ~WHUê Då þWYUWHN
SRNXGSRQGČOtDSiWHNMVRXSUDFRYQtPLGQ\PČVtFHEĜH]HQDåþHUYHQ D ]iĜtDåĜtMHQ7RQHSODWtSRNXGMH
]iPČUHPPČĜHQt ]MLVWLW VLWXDFL SUiYČY GREČ RGOLãQp RGYêãH GRSRUXþHQp 0ČĜHQt KOXNX ] GRSUDY\PLPR
GRSRUXþHQRXGREXMHPRåQpDYãDNMHQH]E\WQp SRVRXGLW]GDMVRXVSOQČQ\SĜHGHSVDQpPHWHRURORJLFNp
SRGPtQN\SURPČĜHQtFRåPXVtEêWY SURWRNROXRPČĜHQtĜiGQČRGĤYRGQČQR
V SĜtSDGČ SĜHSRþWX QDPČĜHQêFK KRGQRW KOXNX ] GRSUDY\ QD SR]HPQtFK NRPXQLNDFtFK QD UHIHUHQþQt
SRGPtQN\ RGSRYtGDMtFt 53', WM SĜHGHYãtP SĜLPČĜHQt PLPR GRSRUXþHQRX GREX  MH WĜHED GpONXPČĜHQt
GOHSĜtORK\( VODGLWV SRåDGDYN\QDPLQLPiOQtGpONXGRSUDYQtKRSUĤ]NXPX VþtWiQtGRSUDY\ GOHSĜtORK\F.
3.5. Meteorologické podmínky (]GURMý61,62-NDS
2EHFQČ
+ODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX VH PČQt V PHWHRURORJLFNêPL SRGPtQNDPL 3RNXG MGH R PČNNp SRKOWLYp 
SRYUFK\MVRXWDNRYpUR]GtO\PDOpNG\åSODWtQHURYQRVW

hV + hr
≥ 
r
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kde
hV MHYêãND]GURMH
hr MHYêãNDXPtVWČQtPLNURIRQX
r MHY]GiOHQRVWPH]L]GURMHPDPLNURIRQHP
3RNXGMHSRYUFKWYUGê RGUD]LYê MVRXDNFHSWRYDWHOQpYČWãtY]GiOHQRVWL
3RNXGSRGPtQNDYêãHXYHGHQpQHURYQRVWLQHQtVSOQČQDPRKRXPHWHRURORJLFNpSRGPtQN\YiåQČRYOLYQLW
YêVOHGN\ PČĜHQt 3ĜL ]GURML KOXNX XPtVWČQpP SURWL VPČUX YČWUX YtWU YDQH RG PLNURIRQX NH ]GURML  PDMt
PČĜHQtYČWãtQHMLVWRW\DWDNRYpSRGPtQN\REY\NOHQHMVRXYKRGQpSURNUiWNRGREiPČĜHQtKOXNXSURVWĜHGt
SUR~þHO\RFKUDQ\YHĜHMQpKR]GUDYt2EHFQê QiYRGMHXYHGHQY RGVW3.5.3.
3.5.2 Popis meteorologických podmínek
0HWHRURORJLFNpSRGPtQN\MVRXSRSViQ\QiVOHGXMtFtPLPHWHRURORJLFNêPLYHOLþLQDPL DSDUDPHWU\
D
E
c)
d)
e)
I
J
K

WHSORWDY]GXFKXYHVWXSQtFK&HOVLD
U\FKORVWYČWUXY PHWUHFK]DVHNXQGX
VPČUYČWUXYHVWXSQtFK, UHVSSRGOHVYČWRYêFKVWUDQ;
UHODWLYQtYOKNRVWY]GXFKXY SURFHQWHFK
DWPRVIpULFNêWODNY K3D
REODþQRVWDOHVSRĖYH þW\ĜHFKWĜtGiFK MDVQRSRORMDVQRREODþQR]DWDåHQR 
YêVN\WVUiåHN DQR-ne);
VWDYSRYUFKXWHUpQX VXFKêPRNUê]DVQČåHQêQDPU]OêDSRG 

0HWHRURORJLFNpSDUDPHWU\VHPČĜtSĜHGQRVWQČY PtVWČPČĜHQtKOXNX
0HWHRURORJLFNp SRGPtQN\ PXVt EêW UHSUH]HQWDWLYQt SUR SRVX]RYDQRX VLWXDFL H[SR]LFH KOXNX D PtVWR
PČĜHQt
3RYUFK YR]RYN\ QHER NROHMt PXVt EêW VXFKê D SRYUFK WHUpQX QHVPt EêW SRNU\W VQČKHP QHER OHGHP
D QHPČO E\ EêW DQL QDPU]Oê DQL QDViNOê SĜtOLãQêP PQRåVWYtP YRG\ SRNXG WDNRYp SRGPtQN\ QHMVRX
SĜHGPČWHP]NRXPiQt
0HWHRURORJLFNp SRGPtQN\ EČKHP PČĜHQt PXVt EêW SRSViQ\ QHER SRNXG MH WR QH]E\WQp PRQLWRURYiQ\
ÒGDMHRKRGQRWiFKPHWHRURORJLFNêFKSDUDPHWUĤPXVtEêWXYHGHQ\Y SURWRNROX] PČĜHQtQHMLVWRWDPČĜHQt
PHWHRURORJLFNêFKSDUDPHWUĤVHQHXYiGt
0HWHRURORJLFNp SDUDPHWU\ VH GRSRUXþXMH ]MLãĢRYDW D XYiGČW Y þDVRYêFK LQWHUYDOHFK VKRGQêFK V GtOþtPL
þDVRYêPLLQWHUYDO\PČĜHQtKOXNX
3Ĝt]QLYpSRGPtQN\ãtĜHQt]YXNX
V SĜtSDGČ PČĜHQt SUR ~þHO\ ]iNRQD þ  6E NUiWNRGREi PČĜHQt  MH WĜHED PČĜHQt SURYiGČW
SĜHGHYãtP SĜL SĜt]QLYêFK SRGPtQNiFK ãtĜHQt ]YXNX SRNXG QHMVRX QHSĜt]QLYp SRGPtQN\ SUR GDQp PtVWR
SĜHYDåXMtFt
V WČFKWRSĜtSDGHFKVHQH]RKOHGĖXMHQHMLVWRWDPHWHRURORJLFNêFKSRGPtQHN PHWHRURORJLFNiQHMLVWRWD 
3RNXG MH VSOQČQD QHURYQRVW Y oGVW 3.5, MVRX SRGPtQN\ SUR SĜt]QLYp ãtĜHQt ]YXNX Y\KRYXMtFt ]D
SĜHGSRNODGXåHVPČUYČWUXSĜLEOLåQČVPČĜXMHRG]GURMHN PLNURIRQX, YL]QtåH
2EHFQČ SĜt]QLYp SRGPtQN\ QDVWiYDMt MH-OL SRORPČU ]DNĜLYHQt GUiK\ ]YXNRYpKR SDSUVNX RG ]GURMH
k PLNURIRQX R [km] NODGQê ]YXNRYê SDSUVHN MH ]DNĜLYHQ GROĤ DYtWUYDQH RG ]GURMH NPLNURIRQX  WDNåH
KODGLQDDNXVWLFNpKRWODNXYPtVWČPLNURIRQXMHY\ããtDMHMt NROtViQtPHQãt9]KOHGHPN GORXKRGREp]iWČåL
SĜHGVWDYXMtYêVOHGN\PČĜHQt]DSĜt]QLYêFKPHWHRURORJLFNêFKSRGPtQHNMHMtKRUQtRGKDG
V SĜtSDGČMHGQRKRGRPLQDQWQtKR]GURMHMVRXPHWHRURORJLFNpSRGPtQN\SURSĜt]QLYpãtĜHQt]YXNXYKRGQp
SĜL]DNĜLYHQt]YXNRYpKRSDSUVNXVPČUHPGROĤRG]GURMHGRPtVWDSĜtMPXQDSĜtNODGR <  km.
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-DNRQiYRGSODWtSRGPtQNDSURR <  NPSRNXG
D YtWUYDQHRG GRPLQDQWQtKR]GURMH]YXNXGRPtVWDXPtVWČQtPLNURIRQX YHGQHYPH]tFK~KOX
v QRFLPH]tFK~KOX 
E U\FKORVWYČWUXPČĜHQiQHMYêãHRG PGR PQDGSRYUFKHPMHPH]L PV- D PV- EČKHPGQH
QHERYtFHQHå PV- v noci;
c) EOt]NR ]HPČ VH QHY\VN\WXMH åiGQê VLOQê QHJDWLYQt WHSORWQt JUDGLHQW WHSORWQt LQYHU]H  QDSĜ NG\å
QHQtEČKHPGQHVOXQHþQR
3ĜL U\FKORVWL YČWUX YČWãt QHå  PV- QHQt PČĜHQt SĜtSXVWQp SRNXG VH QHMHGQi R VSHFLiOQt PHWRG\ QDSĜ
mČĜHQtYČWUQêFKHOHNWUiUHQDSRG
9]WDK\SURSĜHVQpVWDQRYHQtSRORPČUXR O]HQDOp]WY ý61,62-SĜtORKD$RGVW$

4. 1HMLVWRW\PČĜHQthladin akustického tlaku
9êVOHGQp KRGQRW\ PČĜHQt KODGLQ DNXVWLFNpKR WODNX MH QXWQp XYiGČW YþHWQČ QHMLVWRW\ PČĜHQt 1HMLVWRWD
PČĜHQtu VHY\MDGĜXMHMDNRUR]ãtĜHQiNRPELQRYDQiQHMLVWRWD]tVNDQi]NRPELQRYDQpVWDQGDUGQtQHMLVWRW\
uC QiVREHQtPNRHILFLHQWHPUR]ãtĜHQtk:

u = k ⋅ uC
kde

u C = u A2 + u B2
kde

u A MH VORåND QHMLVWRW\ VWDQRYHQi VWDWLVWLFNRX DQDOê]RX QDPČĜHQêFK RGHþWĤ KOXNX QiKRGQi
VORåNDQHMLVWRW\ 

u B MHVORåNDQHMLVWRW\]SĤVREHQi]QiPêPLQHERRGKDGQXWHOQêPLSĜtþLQDPL V\VWHPDWLFNiVORåND
QHMLVWRW\ 
1HQt-OL GHNODURYiQR MLQDN SĜHGSRNOiGi VH k   RGSRYtGDMtFt QRUPiOQtPX UR]GČOHQt D KODGLQČ
Yê]QDPQRVWLα  NRQILGHQþQtPXLQWHUYDOXVWĜHGQtKRGQRW\ 
2EHFQČVHSĜHGQRVWQČSRXåtYiGYRXþtVHOQpY\MiGĜHQtYKRGQRWČPČĜHQpYHOLþLQ\L1DSĜ
L= yu

dB

kde
y MHYêVOHGQiKODGLQDPČĜHQpYHOLþLQ\L.
6WDQRYHQtQHMLVWRWY\FKi]t]SUDYGČSRGREQRVWQtFKSULQFLSĤ9PHWRGLFHYêSRþWXNRPELQRYDQpVWDQGDUGQt
QHMLVWRW\ uC E\ PČO EêW XYHGHQ GHWDLOQt SRSLV YêSRþWX VWDQGDUGQtFK QHMLVWRW VPČURGDWQêFK RGFK\OHN
MHGQRWOLYêFKVORåHNV UR]OLãHQtP]GDE\O\]tVNiQ\ VWDWLVWLFNêPLPHWRGDPL(uA) QHERMLQêP]SĤVREHP(uB),
UHVSGDOãtVORåN\ (um DWG.).
'RYêSRþWXQHMLVWRW\MHWĜHED]DKUQRXWDOHVSRĖQHMLVWRWXPČĜLFtKRĜHWČ]FHYþHWQČMHKR NDOLEUDFHQHMLVWRWX
PHWRG\ QHMLVWRWX XUþHQRX ] RSDNRYDQêFK PČĜHQt ]D SRGPtQHN RSDNRYDWHOQRVWL VWHMQi PHWRGD PČĜLFt
ĜHWČ]HFPČĜLþDPtVWRPČĜHQt .
1HMLVWRW\PČĜHQtVH VWDQRYXMtYVRXODGXV GRNXPHQW\71,-DÄ3RN\QSURY\MDGĜRYiQtQHMLVWRW\
PČĜHQt *80 Ò10=6ERUQtN\WHFKQLFNp QRUPDOL]DFH³SĜHGQRVWQČSRVWXS\XYHGHQêPLY ý61
,62-D
-HPRåQp]YROLWMHGHQ] QiVOHGXMtFtFKSĜtVWXSĤ
D mRGHORYêSĜtVWXSNWHUêVHVWiYi] LGHQWLILNDFHDNYDQWLILNDFHYãHFKKODYQtFK]GURMĤQHMLVWRW\7DWR
PHWRGDMHSUHIHURYiQD;





9ċ671Ë.0=ý5 O ČÁSTKA 11/2017

E

mH]LODERUDWRUQtSĜtVWXSY\XåtYDMtFtYêVOHGHNPH]LODERUDWRUQtKRWHVWRYiQtSURXUþHQtVWDQGDUGQt
RGFK\ON\UHSURGXNRYDWHOQRVWLPČĜLFtPHWRG\;
c) K\EULGQtSĜtVWXSNWHUêNRPELQXMHYêãHXYHGHQpSĜtVWXS\NG\PH]LODERUDWRUQtSĜtVWXSMHSRXåtYiQ
SURW\VORåN\QHMLVWRW\MHMLFKåSĜtVSČYHNQHO]HNYDQWLILNRYDWQD]iNODGČPDWHPDWLFNpKRPRGHOX
GOHERGXD 

3URPČĜHQt KOXNXYåLYRWQtPSURVWĜHGtþORYČNDSUR~þHO\]iNRQD þ 6E O]HYêSRþHWQHMLVWRW\
PČĜHQtSRGOHYêãHXYHGHQêFKGRNXPHQWĤQDKUDGLWSRXåLWtPNRQYHQþQtKRGQRW\VWDQRYHQpGOHSĜtORK\'
WRKRWR PHWRGLFNpKRQiYRGX
3RVWXSVWDQRYHQtQHMLVWRW\PČĜHQtYHVKRGČV YêãHXYHGHQêPLGRNXPHQW\PXVtEêWXYHGHQY 3ĜtUXþFH
NYDOLW\ ]NXãHEQtODERUDWRĜH
1HO]H VWDQRYLW REHFQRXPD[LPiOQt KRGQRWX QHMLVWRW\'RYHONpPtU\ ]iOHåt QD ~VLOtPČĜLþH NWHUpYČQXMH
PČĜHQtDWtPLXUþHQtYêVOHGQpQHMLVWRW\'HNODURYDQiQHMLVWRWDPČĜHQtWDNPMY\SRYtGiLRNYDOLWČ SURFHVX
PČĜHQt3ĜtOLãY\VRNiKRGQRWDQHMLVWRW\E\PČODEêW]GĤYRGQČQDV XYHGHQtP]GDH[LVWXMHPRåQRVWMDNML
VQtåLW = WČFKWR GĤYRGĤ VH SUR KRGQRFHQt PČĜHQt SUR SRWĜHE\ SRURYQiQt V +/ SRXåtYi VWDQGDUGQt
NRQYHQþQtQHMLVWRWDVWDQRYHQiY NDS  WRKRWR PHWRGLFNpKRQiYRGX.

5. =SUDFRYiQtYêVOHGNĤPČĜHQt
5.1. 2EHFQČ
=SUDFRYiQt YêVOHGNĤ PČĜHQt MH SURFHV NWHUê YHGH NH VWDQRYHQt YêVOHGQp KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX
YþHWQČSĜLGUXåHQpQHMLVWRW\.
3ĜL VWDQRYHQt SUĤPČUQêFK KODGLQ DNXVWLFNpKR WODNX VH QHSRXåLMH DULWPHWLFNê SUĤPČU DOH YêKUDGQČ
SUĤPČURYiQt HQHUJHWLFNp ORJDULWPLFNp) SRGOH QtåH XYHGHQpKR Y]WDKX (ý61 ,62 - RGVW 
rovnice (4)).
1DSĜ SUĤPČUQi KRGQRWD KODGLQ DNXVWLFNpKR WODNX VH VWDQRYt ORJDULWPLFNêP SUĤPČUHP GtOþtFK KRGQRW
SRGOHY]WDKX

  n  * Li

n∑
 i =

L =  * OJ 






dB

kde

n

MH SRþHW GtOþtFKKRGQRW;

Li

MHKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNXi-WpKRGtOþtKRPČĜHQt.

9êVOHGQpKRGQRW\VH]DRNURXKOXMtQDGHVHWLQXGHFLEHOX
5.2. Stanovení výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku, Leq,T
52EHFQČ
=H VRXERUX QDPČĜHQêFK KRGQRW VH RGVWUDQt YHãNHUp QHSODWQp QiPČU\ RGSRYtGDMtFt QHåiGRXFtP
XGiORVWHP 3ODWQp QDPČĜHQp KRGQRW\ VH NRULJXMt QD UHIHUHQþQt SRGPtQN\ WDN åH VH ]RKOHGQt YãHFKQ\
XSODWQLWHOQpNRUHNFH QDSĜ NRUHNFHQD]E\WNRYêKOXNNRUHNFHQDRGUD]) D ] KODGLQ QDPČĜHQêFKv GtOþtFK
þDVRYêFK LQWHUYDOHFKPČĜHQt VH VWDQRYt þDVRYČYiåHQi SUĤPČUQi KRGQRWD NWHUi VH QiVOHGQČ SĜHSRþWH
QDUHIHUHQþQtþDVRYêLQWHUYDO
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5.2.2 Hluk z dopravy - pĜHSRþHWQD53',
3ĜHSRþHWVSRXåLWtPGRSUDYQtVWDWLVWLN\
3RNXG MVRX ]QiP\ KRGQRW\ SUĤPČUQp KODGLQ\ H[SR]LFH ]YXNX SĜLSDGDMtFt QD MHGQR VLOQLþQt QHER GUiåQt
YR]LGOR GDQp NDWHJRULH MH PRåQp YêVOHGQRX HNYLYDOHQWQt KODGLQX LHTT SĜHSRþWHQRX QD UHIHUHQþQt
SRGPtQN\RGSRYtGDMtFt53',]tVNDWSRGOHY]WDKX

(

)

1 N

LAeq,T = 10 * lg ∑ ni *100,1*LA Ei 
 T i =1


dB

kde

LA E i MHSUĤPČUQiKODGLQDH[SR]LFH]YXNXSĜLSDGDMtFtQDMHGHQ SUĤMH]GYR]LGODi-WpNDWHJRULH;
ni
T

MHSRþHWYR]LGHOi-Wp NDWHJRULHSĜHSRþWHQêQD53',SURGREXT;
MHGREDY VHNXQGiFKNHNWHUpVHY]WDKXMHKRGQRFHQtKOXNX QDSĜUHIHUHQþQtþDVRYêLQWHUYDO .

3ĜHSRþHWVSRXåLWtP modelu
3RNXG QHMVRX ]QiP\ KRGQRW\ KODGLQ\ H[SR]LFH ]YXNX SUR MHGQRWOLYp NDWHJRULH VLOQLþQtFK D GUiåQtFK
YR]LGHO DOH SRX]H FHONRYi YêVOHGQi HNYLYDOHQWQt KODGLQD DNXVWLFNpKR WODNX MH YêVOHGQi KRGQRWD
SĜHSRþWHQi QD UHIHUHQþQt SRGPtQN\ RGSRYtGDMtFt GORXKRGREp KOXNRYp ]iWČåL WM RGSRYtGDMtFt 53', YL]
RGVW3.4.3) GiQDY]WDKHP SURSĜHKOHGQRVWQHMVRXXYHGHQ\KRGQRW\UHIHUHQþQtFKþDVRYêFKLQWHUYDOĤ 

LAeq ,ref = L′Aeq (m ) + [ LAeq ,ref (vyp ) − L′Aeq (vyp )]
kde

L′Aeq (m )

dB

MHHNYLYDOHQWQtKODGLQD]PČĜHQi;

L′Aeq (vyp ) MHHNYLYDOHQWQtKODGLQDY\SRþWHQiQD]iNODGČGRSUDYQtFKGDW]tVNDQêFKSĜLPČĜHQt;

LAeq ,ref (vyp ) MHHNYLYDOHQWQtKODGLQDY\SRþWHQiQD]iNODGČ~GDMĤ53',.

3RNXG QHQt N GLVSR]LFL QiURGQt YêSRþWRYi PHWRGLND GRSRUXþXMH VH SĜHGQRVWQČ YêSRþWRYá PHWRGLND
&126626-(8 UHVS PHWRGLN\ V Qt NRPSDWLELOQt 3RXåLWá YêSRþWRYá PHWRGLND PXVt EêW XYHGHQD
v SURWRNROX] PČĜHQt
3ĜHSRþHW QD UHIHUHQþQt SRGPtQN\ MH VRXþiVWt PHWRGLN\ PČĜHQt D SĜHSRþWHQp YêVOHGQp KRGQRW\ MVRX
SODWQêPYêVOHGNHPPČĜHQt
9ãHFKQ\YêãHXYHGHQpYHOLþLQ\DMHMLFK KRGQRW\PXVtEêWXYHGHQ\Y protRNROX] PČĜHQt
+RGQRW\ 53', O]H ] GRSUDYQtFK GDW ]MLãWČQêFK SĜL PČĜHQt ]tVNDW SRVWXSHP D ]D SRGPtQHN XYHGHQêFK
v 73 YL]SĜtORKDF). V SĜtSDGČåHOH]QLþQtGRSUDY\SRVN\WXMHW\WR~GDMH6ä'&
5.2.3 Stacionární zdroje hluku
8VWiOHQê D SURPČQQê KOXN EH] WyQRYp VORåN\ XVWiOHQê D SURPČQQê KOXN V WyQRYRX VORåNRX KOXN ]H
VWDYHEQt þLQQRVWL D KOXN LPSXOVQt VH SRVX]XMt VDPRVWDWQČ W]Q MHMLFK YêVOHGQi KODGLQD VH VWDQRYt EH]
RKOHGXQDRVWDWQtGUXK\KOXNX9êVOHGQp KRGQRW\ NDåGpKRMHGQRWOLYpKRGUXKXKOXNXGDQpKR FKDUDNWHUXVH
]tVNDMt WDNåHVH] KRGQRW]D]QDPHQDQêFKYGtOþtFKþDVRYêFKLQWHUYDOHFK PČĜHQt, SRNWHUp VHGUXKKOXNX
GDQpKRFKDUDNWHUXY\VN\WXMHVWDQRYtþDVRYČYiåHQiSUĤPČUQiKRGQRWDNWHUiVHQiVOHGQČSĜHSRþWHQD
UHIHUHQþQtþDVRYêLQWHUYDO
5.3 Stanovení výsledné maximální hladiny akustického tlaku, LAmax
=H VRXERUX QDPČĜHQêFK KRGQRW VH RGVWUDQt YHãNHUp QHSODWQp QiPČU\ RGSRYtGDMtFt QHåiGRXFtP
XGiORVWHP 3ODWQp QDPČĜHQp KRGQRW\ VH NRULJXMt QD UHIHUHQþQt SRGPtQN\ XSODWQČQtP NRUHNFH QD
]E\WNRYêKOXN V prRWRNROX] PČĜHQtVHXYHGRXYãHFKQ\SODWQpKRGQRW\L$PD[.
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1D ]iNODGČ VWDWLVWLFNp DQDOê]\ VRXERUX SODWQêFK KRGQRW L$PD[ QDPČĜHQêFK YH VKRGČ V RGVW 3.2.3.2 VH
VWDQRYtUR]ãtĜHQiQHMLVWRWDu MDNRRERXVWUDQQêNRQILGHQþQtLQWHUYDOVRXERUXL ≡ {L$PD[,i}, i = n,
kde L$PD[,i MHPD[LPiOQtKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNXi-WpKRRGHþWX.
9êVOHGQiKRGQRWDLAmax VHVWDQRYt SRGOHY]WDKX

LAmax = x ( LAmax,i ) + u
kde

x ( LAmax ,i ) MHVWĜHGQtKRGQRWD VRXERUXL.
3ĜLYHONpPUR]SČWtKRGQRWVRXERUXL QDSĜMH-OLYêEČURYiVPČURGDWQiRGFK\ONDs !G% MHWĜHED
D SURYpVWYČWãtSRþHWRGHþWĤ;
E UR]GČOLW XGiORVWL]H VRXERUX SRGOH ]SĤVREHQpKR KOXNX QDSĜ QD ]iNODGČ KLVWRJUDPX VRXERUXL)
DY\KRGQRWLWSRX]HQHMKOXþQČMãtW\SXGiORVWL QDSĜUR]MH]GYêWDKX 
9êVOHGQá KRdnotD L$PD[ Ve Y]WDKXMe k UHIHUHQþQtPX þDVRYpPX LQWHUYDOX NWHUê MH GiQ GRERX SURYR]X
]GURMHKOXNX v GDQêNDOHQGiĜQtGHQ]YOiãĢY GHQQtDv QRþQtGREČ.
9\KRGQRFHQt VH GRSRUXþXMH SURYpVW UREXVWQtPL RGKDG\ SDUDPHWUĤ QDSĜ +RUQRYD DQDOê]D PDOêFK
YêEČUĤPHGLiQSRXåLWiPHWRGDYãDNPXVtEêWYåG\XYHGHQDYSURWRNROX] PČĜHQt .2)
6WDWLVWLFNRXDQDOê]XO]HSURYpVWQDSĜ V SRPRFtVWDQGDUGQtFKVWDWLVWLFNêFKIXQNFtWDEXONRYêFKSURFHVRUĤ
V SURWRNROX ] PČĜHQt MH WĜHEDYHGOH MHGQRþtVHOQp YêVOHGQp KRGQRW\ L$PD[ XYpVW ]YOiãĢ L VWĜHGQt KRGQRWX
VRXERUXL LKRGQRWXQHMLVWRW\uNWHUpE\O\SRXåLW\SURVWDQRYHQtYêVOHGQpKRGQRW\.
7DNWR VWDQRYHQi YêVOHGQi PD[LPiOQt KODGLQD DNXVWLFNpKR WODNX SĜHdVWDYXMH  NYDQWLO þtPå
VHRPH]XMHLSUDYGČSRGREQRVWSRþWXXGiORVWtNWHUpPRKRXSĜHNURþLW+/KOXNX

6. 3ĜHSRþHWna jiné podmínky
3ĜHSRþHW(H[WUDSRODFH) QDPČĜHQêFKKRGQRWQDMLQpSRGPtQN\]HMPpQDQDMLQpY]GiOHQRVWLO]HSURYiGČW
SRX]H Y RGĤYRGQČQêFK SĜtSDGHFK NG\ QHQt VWDQGDUGQt ]SĤVRE PČĜHQt PRåQê 0ČOR E\ MtW ]HMPpQD
R SĜtSDG\ NG\ ãtĜHQt KOXNX RG ]GURMH QHQt SĜtOLã NRPSOLNRYDQp Y GĤVOHGNX YtFHQiVREQêFK RGUD]Ĥ
~WOXPHP SĜHNiåNDPL, UHVS ~WOXPHP YtFH UĤ]QêPL GUXK\ SRYUFKĤ WHUpQX 3RXåLMH VH ]HMPpQD Y SĜtSDGČ
Y\VRNêFK KODGLQ ]E\WNRYpKR KOXNX NG\ QHO]H ]DMLVWLW GRVWDWHþQê RGVWXS KOXNX PČĜHQpKR ]GURMH od
]E\WNRYpKR KOXNX NG\ MH ]E\WNRYê KOXN WYRĜHQ VSHFLILFNêPL ]GURML NWHUp QHO]H DQL Y\MPRXW DQL SRWODþLW
QDSĜ MH-OL Y EOt]NRVWL PtVWD PČĜHQt SURXGtFt YRGD Y ĜHFH ãXPČQt OLVWt VWURPĤ SĜL PČĜHQt YČWUQêFK
HOHNWUiUHQDSRG UHVSMH-OLSRVX]RYDQpPtVWR] REMHNWLYQtFKGĤYRGĤQHSĜtVWXSQp
0ČĜHQt VH SURYHGHY WHFKQLFNpPPtVWČ PČĜHQt PH]LOHKOpPPH]L ]GURMHP KOXNX D SRVX]RYDQêP ERGHP
SĜLþHPåY]GiOHQRVWk SRVX]RYDQpPXERGXE\PČODEýWPHQãtQHåY]GiOHQRVWPH]LOHKOpKR ERGXD]GURMH
KOXNX ýtP MH Y]GiOHQRVW PH]LOHKOpKR ERGX D SRVX]RYDQpKR ERGX PHQãt WtP EXGH SĜHSRþHW ]DWtåHQ
PHQãtQHMLVWRWRX
9åG\ PXVt EêW XYHGHQ GĤYRG SĜHSRþWX PHWRGD YêSRþWX, ]SĤVRE MHMtKR SRXåLWt D RGSRYtGDMtFt QHMLVWRW\
H[WUDSRORYDQêFKKRGQRW
7DNWo SĜHSRþWHQp KRGQRW\ PČĜHQêFK YHOLþLQ v SRVX]RYDQpP ERGČ MVRX SRYDåRYiQ\ ]D VRXþiVW PČĜHQt
DMVRX]SUDFRYiQ\DY\KRGQRFHQ\MDNRQDPČĜHQpKRGQRW\
V SURWRNROX MH WĜHED MHGQR]QDþQČ SRSVDW MDN XPtVWČQt PLNURIRQX QD WHFKQLFNpP PtVWČ WDN SRVX]RYDQê
ERGNH NWHUpPXMHSĜHSRþHWSURYHGHQ
3RNXGMVRXSRGPtQN\ãtĜHQtKOXNXRG]GURMHN SRVX]RYDQpPXPtVWXVORåLWp, UHVSY]GiOHQRVWPH]LOHKOpKR
ERGXRG]GURMHPQRKRQiVREQČPHQãtQHåN SRVX]RYDQpPXERGXMHSĜHSRþHW]DWtåHQY\VRNRXQHMLVWRWRX

2 0HORXQ00LOLWNê-6WDWLVWLFNp]SUDFRYiQtH[SHULPHQWiOQtFK GDW(DVW3XEOLVKLQJ3UDKD
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DH[WUDSRORYDQpKRGQRW\MLåQHPRKRX EêWMHGQRGXãHSRYDåRYiQ\]DVRXþiVWPČĜHQt9 tomto SĜtSDGČ MH
WĜHED SRXåtW VWDQGDUGQt YêSRþWRYp SRVWXS\ QD úrovni DNXVWLFNêFK VWXGLL D YêVOHGN\ KRGQRWLW VWHMQČ MDNR
MVRX KRGQRFHQ\ YêVOHGN\ DNXVWLFNêFK VWXGLt Y\SUDFRYDQêFK SUR ~þHO\ RFKUDQ\ YHĜHMQpKR ]GUDYt SĜHG
KOXNHPYL] SĜtORKD*
3RNXG KRGQRWD XUþXMtFtKR XND]DWHOH KOXNX ]MLãWČQi PČĜHQtP QD PH]LOHKOpP WHFKQLFNpP PtVWČ
QHSĜHNUDþXMH+/ KOXNXQHQtWĜHEDSURYiGČWSĜHSRþHWQDY]GiOHQČMãtSRVX]RYDQêERG6WHMQČWDNSRNXG
WDWR KRGQRWD ]tVNDQi SĜHSRþWHP ] KRGQRW\ QDPČĜHQp Y PH]LOHKOpP WHFKQLFNpP PtVWČ QHSĜHNUDþXMH +/
ve Y]GiOHQRVWLEOLåãtQHåMHY]GiOHQRVWSRVX]RYDQpKRERGX NH]GURML.
3URSĜHSRþHWVHGRSRUXþXMH SRXåtWSRVWXS\VWDQRYHQpY ý61,62-3RGOHWpWRWHFKQLFNpQRUP\O]H
PČĜHQê ]GURM KOXNX SUR ~þHO\ SĜHSRþWX SRYDåRYDW ]D ERGRYê SRNXG MH Y]GiOHQRVW XPtVWČQt PLNURIRQX
YČWãtQHåGYRMQiVREHNQHMYČWãtKRUR]PČUX]GURMHKOXNX 3ĜLSĜHSRþWXMHWĜHEDXYiåLWLSĜtSDGQRXVPČURYRX
FKDUDNWHULVWLNX Y\]DĜRYiQt ]GURMH KOXNX L SĜtSDGQp tónovp VORåN\, NWHUp VH PRKRX VH Y]UĤVWDMtFt
Y]GiOHQRVWtRG]GURMHSURMHYRYDWYêUD]QČMLQHåY EOt]NRVWL]GURMH
=D IRUPX H[WUDSRODFH KRGQRW\ QDPČĜHQp Y FKUiQČQpP YHQNRYQtm SURVWRUX VWDYE\ O]H SRYDåRYDW
]REHFQČQt WpWR KRGQRW\ QD WX þiVW IDViG\ VWDYE\ QD Qtå O]H Y]WiKQRXW L]RIyQX SURFKi]HMtFt ERGHP
XPtVWČQtPLNURIRQXSĜLPČĜHQt

7. +RGQRFHQtPČĜHQt
7.1. 2EHFQČ
+RGQRFHQt PČĜHQt WM ]MLãWČQt ]GDYêVOHGQi KRGQRWD VWDQRYHQpKR XUþXMtFtKR XND]DWHOH KOXNX ]QDPHQi
QDSOQČQtQHERQHQDSOQČQtSURWLSUiYQtKRVWDYXVHSURYiGtSRURYQiQtPYêVOHGQpKRGQRW\V +/ SRGOH 
RGVW 4 19
3RNXG KRGQRWD QHMLVWRW\ PČĜHQt u MH YČWãt QHå  G% SRXåLMH VH SUR KRGQRFHQt YêVOHGQp KRGQRW\
HNYLYDOHQWQt KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX SRGOH   RGVW 4 19 VWDQGDUGQt NRQYHQþQt KRGQRWD QHMLVWRW\
KRGQRFHQtNWHUiVH rovná 2 dB.
$QDORJLFN\ VH SĜtSDGQi VWDQGDUGQt NRQYHQþQt KRGQRWD QHMLVWRW\ KRGQRFHQt SRXåLMH L SUR VWDQRYHQt
YêVOHGQp KRGQRFHQp KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX 9êVOHGQi KRGQRFHQi KODGLQD VH SĜtPR porovnává
V KRGQRWRX+/ KOXNX
+/ VH VWDQRYtYH VKRGČ V MHGQRWOLYêPL þOiQN\ 19 .RUHNFH Y]WDKXMtFt VH N FKDUDNWHUX ]YXNX O]H XSODWQLW
SRX]HEČKHPWpGRE\YHNWHUpMHWHQWRVSHFLILFNêFKDUDNWHU]YXNXSĜtWRPQê
&LWRYDQpXVWDQRYHQt19 SĜHGVWDYXMHW]YUR]KRGRYDFtSUDYLGORV KRUQtPUR]KRGRYDFtPOLPLWHP KODGLQRX .
V VRXODGX V  RGVW  19 nHO]H SUR WRWR KRGQRFHQt WM SRURYQiQt V +/ SRXåtW XVWDQRYHQt
RQHKRGQRWLWHOQp]PČQČNWHUpVHSRXåtYiSRX]HSURSRVRX]HQtGYRXDNXVWLFNêFKVWDYĤQDSĜSĜHGDSR
DSOLNDFLSURWLKOXNRYêFKRSDWĜHQt.
7.2 Hodnocení výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku
+RGQRFHQt SRURYQiQt YêVOHGQp HNYLYDOHQWQt KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX V KRGQRWRX +/ KOXNX L+/
VH SURYHGH V XYiåHQtP QHMLVWRW\ u SĜLGUXåHQp N XVNXWHþQČQpPX PČĜHQt V SĜLKOpGQXWtP N XVWDQRYHQt
RGVWSRGOH QiVOHGXMtFtKRSRVWXSX
a) +\JLHQLFNêOLPLWKOXNXMHSĜHNURþHQ
LHT,T - u > L+/
b) Hygienický limit hluku QHQtSĜHNURþHQ
LHT,T - u ≤ L+/
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7.3 Hodnocení výsledných maximálních hladin akustického tlaku
HodnoceQt SRURYQiQt YêVOHGQp PD[LPiOQt KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX $ L$PD[ V KRGQRWRX +/ KOXNX L+/
VHSURYHGHSRGOHQiVOHGXMtFtKRSRVWXSX
a) +\JLHQLFNêOLPLWKOXNXMHSĜHNURþHQ
L$PD[ > L+/
b) Hygienický limit hluku není SĜHNURþHQ
L$PD[ ≤ L+/
9êVOHGQi KRGQRWD L$PD[ MH VWDQRYHQD SRVWXSHP NWHUê ]DKUQXMH QHMLVWRWX PČĜHQt =DKUQXWt QHMLVWRW\ GR
YêVOHGQpKRGQRW\WDNY WRPWRSĜtSDGČXPRåĖXMHVWDQRYLWDWtPUHJXORYDWQHMHQYODVWQtKRGQRWXL$PD[DOH
L þHWQRVW SĜHNUDþRYiQt KRGQRW\ +/ YêVOHGQi KRGQRWD MH  kvDQWLOHP  =QDPHQi WR åH QHEXGH-OL
YêVOHGQi KRGQRWD L$PD[ SĜHNUDþRYDW +/ EXGH SUDYGČSRGREQRVW MHKR SĜHNURþHQt SĜL YêVN\WX L]RORYDQp
DNXVWLFNpXGiORVWLPHQãtQHå ] FHONRYpKRSRþWXSĜtSDGĤ

8. =iYČU
7tPWRPHWRGLFNêPQiYRGHPVHQDKUD]XMtPHWRGLFNpQiYRG\ MLQLVWHUVWYD]GUDYRWQLFWYtý5
 0HWRGLFNê QiYRG SUR PČĜHQt D KRGQRFHQt KOXNX Y PLPRSUDFRYQtP SURVWĜHGt þM +(0--]HGQH  ;
2. 0HWRGLFNêQiYRGSURKRGQRFHQtKOXNXY FKUiQČQpPYHQNRYQtPSURVWRUXVWDYHEþM 29=-32.3-]HGQH  ;
3. .DSLWROD  Ä1iOHåLWRVWL SURWRNROĤ ] PČĜHQt KOXNX³ Y PHWRGLFNpP QiYRGX SUR ĜHãHQt D Y\ĜL]RYiQt
SRGQČWĤ VRXYLVHMtFtFK V SUREOHPDWLNRX KOXNX D YLEUDFt þM 29=--- ]H GQH
22.  ;
4. 0HWRGLFNp RSDWĜHQt Ä9êSRþWRYp DNXVWLFNp VWXGLH KRGQRFHQt SUR ~þHO\ RFKUDQ\YHĜHMQpKR ]GUDYt
SĜHGKOXNHP2EHFQêUiPHF³]HGQH.
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PěË/2+$ A
Stanovení korekce na odraz pro hodnocení hluku v FKUiQČQpP
venkovním prostoru staveb
 +RGQRWt VH YêVOHGQp KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX GRSDGDMtFtKR ]YXNX ]MLãWČQp PČĜHQtP SĜL XPtVWČQt
PLNURIRQX YH Y]GiOHQRVWL  Då  P SĜHG RGUD]LYêP SRYUFKHP SĜL SRXåLWt NRUHNFH N ]tVNiQt
GRSDGDMtFtKR]YXNRYpKRSROH3ĜHGQRVWQČVHGRSRUXþXMHSRXåtYDWY]GiOHQRVW m.
2. 3URNDåGRX SRORKXPLNURIRQXDNDåGêLGHQWLILNRYDWHOQê]GURMKOXNXSĜLVStYDMtFtN LPLVLKOXNXY GDQpP
PtVWČ PČĜHQt VH SURND]DWHOQČ SRVRXGt VSOQČQt NULWHULt SUR SRXåLWt NRUHNFH  G% N ]tVNiQt
GRSDGDMtFtKR]YXNRYpKRSROH ý61 ,62-2SĜtORKD%NULWHULD%Då% 
3. .ULWHULDSURSRXåLWtNRUHNFHVHY]WDKXMtNRGUD]LYpSORãH YHOLNRVWDURYLQQRVW N YHOLNRVWL]GURMH ]RUQê
~KHO DNYHOLNRVWLSRPČUXY]GiOHQRVWL]GURMHDPLNURIRQX
32=1È0.$  3ĜtNODG SĜHKOHGQp WDEXON\ SRVX]RYDQêFK SDUDPHWUĤ MH XYHGHQ QtåH 8YHGHQp ~GDMH VH PXVt
XYiGČWY prRWRNROX] PČĜHQtDWRSURNDåGRXNRPELQDFLXPtVWČQtPLNURIRQX-]GURMKOXNX
32=1È0.$  3RNXG QHMVRX VSOQČQ\ SRGPtQN\ NULWHULt SUR RGUD]LYRX SORFKX QHQt WĜHED ]MLãĢRYDW VSOQČQt
RVWDWQtFKSRGPtQHN
32=1È0.$  3RNXG QHMVRX VSOQČQ\ SRGPtQN\ NULWHULt SĜL GDQpP PČĜHQt SUR MHGHQ ] YtFH ]GURMĤ KOXNX
VRXþDVQČSĜLVStYDMtFtFKGRPČĜLFtKRPtVWDQHQtWĜHED]MLãĢRYDWVSOQČQtSRGPtQHNSURW\WRGDOãt]GURMH

4. V SĜtSDGČ VSOQČQt YãHFK VWDQRYHQêFK SRGPtQHN SUR YãHFKQ\ ]GURMH KOXNX VRXþDVQČ SĜLVStYDMtFt
k LPLVL KOXNX Y SRVX]RYDQpP PtVWČ VH SUR ]tVNiQt YêVOHGQp KRGQRW\ KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX
GRSDGDMtFtKR]YXNXSRXåLMHNRUHNFHG%NWHUiVHRGHþWHRGYêVOHGQpKRGQRW\KODGLQ\DNXVWLFNpKR
WODNX]PČĜHQpY SRVX]RYDQpPPtVWČ.
5. V SĜtSDGČ åH SRGPtQN\ QHMVRX VSOQČQ\ SRXåLMH VH NRUHNFH  G% NWHUi VH RGHþWH RG YêVOHGQp
KRGQRW\KODGLQ\DNXVWLFNpKRWODNX]PČĜHQpY GDQpPPČĜLFtPPtVWČ
6. 3RNXG ] QHMUĤ]QČMãtFK GĤYRGĤ QDSĜ Y\VRNi KODGLQD ]E\WNRYpKR KOXNX QHGRVWXSQRVW PtVWD DWG 
QHO]HSURND]DWHOQČSURYpVWPČĜHQtSRGOHRGVWDYFH WMSĜHGQRVWQČ PSĜHGIDViGRX MHSĜtSXVWQp
SURYpVWPČĜHQtV PLNURIRQHPXPtVWČQêPYHYROQpPSROL WHFKQLFNpPtVWR V QiVOHGQêPSĜHSRþWHPQD
MLQRX Y]GiOHQRVW YH VKRGČ V NDS 6 WRKRWR PHWRGLFNpKR QiYRGX. 3RORKD PLNURIRQX QD WHFKQLFNpm
PtVWČ LPtVWo, do QČKRåMHSĜHSRþHWSURYHGHQPXVtEêWMDVQČLGHQWLILNRYiQ\ DXYHGHQ\ v SURWRNROX.
 =SĤVREVWDQRYHQtNRUHNFHQDRGUD]SRSVDQêY WRPWRPHWRGLFNpPQiYRGXVHSRXåLMHLSURKRGQRFHQt
Qt]NRIUHNYHQþQtKRKOXNXDKOXNXYHIUHNYHQþQtFKSiVPHFK
 3RVWXSSRGOHWpWRSĜtORK\O]HQDKUDGLWVWDQRYHQtPNRUHNFHQDRGUD]SĜtPêPPČĜHQtPRGUDåHQp
VORåN\]YXNXLQVLWX
3ĜtNODGGRSOQČQtSURWRNROXSRGOHSRåDGDYNĤý61,62-2
3RXåLWpYHOLþLQ\D]NUDWN\ YL] REU$ 
d [m]
b [m]
c [m]
URYLQQRVW

α >@
a´[m]
d´[m]
L$
Lt

NROPiY]GiOHQRVWPLNURIRQXRGRGUD]LYpSORFK\ QDSĜRGIDViG\ ;
SRORYLQDPLQLPiOQtKRYRGRURYQpKRUR]PČUXRGUD]LYpSORFK\;
SRORYLQDPLQLPiOQtKRVYLVOpKRUR]PČUXRGUD]LYpSORFK\;
PH]Qt ~FK\ON\ URYLQQp RGUD]LYp SORFK\   P QDSĜ UĤ]Qp YêþQČON\ IDViG\;
ĜtPV\RGVNRN\DSRG ;
]RUQê~KHO]GURMH] MM;
Y]GiOHQRVW]GURMHYHVPČUXGČOLFtþiU\]RUQpKR~KOX;
SUĤPČWY]GiOHQRVWLd GRVPČUXa´;
FHONRYiKODGLQDDNXVWLFNpKRWODNX$;
KODGLQDDNXVWLFNpKRWODNXY WĜHWLQRRNWiYRYêFK, UHVSRNWiYRYêFKSiVPHFK.
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3ěË/2+$%
MLQLPiOQtSRåDGDYN\QDREVDKSURWRNROX
V SURWRNROHFK PXVt EêW NURPČ ~GDMĤ XYHGHQêFK Y REHFQp þiVWL MVRX-OL UHOHYDQWQt XYHGHQ\ PLQLPiOQČ
W\WRLQIRUPDFH
D

dDWXPþDVDPtVWRPČĜHQt

E

VH]QDPSRXåLWêFKSĜtVWURMĤD]SĤVREĤNDOLEUDFH

c) PČĜHQp D SRNXG MH WR UHOHYDQWQt NRULJRYDQp KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX L$HT, L(, LPD[  YiåHQp
IXQNFt$SRSĜIXQNFt&D YROLWHOQČYH IUHNYHQþQtFKSiVPHFK
d) PČĜHQi N-procentQt GLVWULEXþQt KODGLQD (L17  YþHWQČ ]iNODGX ]H NWHUpKR MH Y\SRþtWiQD
Y]RUNRYDFtIUHNYHQFHDGDOãtSDUDPHWU\ 
SR]QL17 VHQDSĜtNODGSRXåtYiNRGKDGX]E\WNRYpKR]YXNX;
e) RGKDGUR]ãtĜHQpQHMLVWRW\PČĜHQtVSROXVY\EUDQRXSUDYGČSRGREQRVWtSRNU\Wt
I

LQIRUPDFHo KODGLQiFKDNXVWLFNpKRWODNX]E\WNRYpKR]YXNX EČKHPPČĜHQt

J

þDVRYpLQWHUYDO\SĜLPČĜHQt

K

GĤNODGQêSRSLVPtVWDPČĜHQtYþHWQČWHUpQX DVWDYXDXPtVWČQtYþHWQČYêãN\QDG]HPt PLNURIRQX
D]GURMHKOXNX

i)

SRSLV SURYR]QtFK SRGPtQHN YþHWQČ SRþWX XGiORVWt QHER SURMtåGČMtFtFK YR]LGHO YODNĤ OHWDGHO
UR]GČOHQêFKGRYKRGQêFKNDWHJRULt

M

SRSLV PHWHRURORJLFNêFK SRGPtQHN YþHWQČ U\FKORVWL YČWUX VPČUX YČWUX DWPRVIpULFNp VWiORVWL
QDSĜ REODþQRVWL D GHQQt GRE\  WHSORW\ EDURPHWULFNpKR WODNX YOKNRVWL D SĜtWRPQRVWL VUiåHN
DXPtVWČQtþLGHO SURPČĜHQtU\FKORVWLDVPČUXYČWUXDWHSORW\

k) PHWRGDQHERPHWRG\SRXåLWiNH[WUDSRODFLPČĜHQêFKKRGQRWY]KOHGHPN GDOãtPSRGPtQNiP.
3RNXGMGHR YêSRþW\PXVtEêWXYiGČQ\UHOHYDQWQtLQIRUPDFH]D]QDPHQDQpYERGHFK D DåN , YþHWQČ
výSRþWXQHMLVWRW\.
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3ěË/2+$ C
0ČĜHQtDKRGQRFHQtY\VRFHLPSXOVQtKRKOXNXVWĜHOE\
9]KOHGHPN SUREOHPDWLþQRVWLSĜtPpKRNRQWLQXiOQtKR, UHVSNYD]LNRQWLQXiOQtKRPČĜHQtKRGQRWLAeq,T KOXNX
VWĜHOHE, O]H GRSRUXþLW SRXåLWt WpWR PRGHORYp PHWRG\ -HMt XåLWt QHY\OXþXMH PRåQRVW DSOLNDFH L MLQêFK
RGĤYRGQČQêFKPHWRG
.RQWLQXiOQt PČĜHQt QHQt YKRGQp Y PtVWHFK V Y\VRNêP SRGtOHP ]E\WNRYpKR KOXNX D SĜL Qt]NpPX SRþWX
YêVWĜHOĤ.
3ĜLLQVSHNþQtPPČĜHQt EH]YČGRPtSURYR]RYDWHOH MH-OLREWtåQpVOXFKHPLGHQWLILNRYDWMHGQRWOLYpYêVWĜHO\,
VH GRSRUXþXMH ]YROLW PH]LOHKOp WHFKQLFNp (UHIHUHQþQt) PtVWR EOtåH VWĜHOQLFL Y PtVWHFK NGH O]H YêVWĜHO\
EH]SHþQČ LGHQWLILNRYDW 9êVN\W KOXNX YêVWĜHOX QD PtVWČ PČĜHQt SDN O]H ]MLVWLW SoURYQiQtm þDVRYêFK
]i]QDPĤ QD RERX PtVWHFK +RGQRW\ KOXNX ]MLãWČQp QD WHFKQLFNpP PtVWČ VORXåt YêKUDGQČ N LGHQWLILNDFL
LPSXOVĤDREHFQČQHMVRXKRGQRFHQ\] KOHGLVNDKOXNRYp]iWČåHRE\YDWHO
0RGHORYpPČĜHQt
0RGHORYp PČĜHQt Y\åDGXMH VRXþLQQRVW SURYR]RYDWHOH VWĜHOQLFH 3RVX]RYDW MH QXWQR YåG\ NDåGRX
NRPELQDFL ]EUDĖPXQLFHVWĜHOHFNp VWDQRYLãWČ, D WR YåG\ VDPRVWDWQČ SUR NDåGp ]YROHQp XPtVWČQt
PLNURIRQX UHSUH]HQWXMtFtFKUiQČQêSURVWRU
 .DåGiSRVX]RYDQi]EUDĖPXQLFHVHPČĜtVDPRVWDWQČ
2. 6WĜHOHFVWĜtOtMHGQRWOLYpUiQ\Y SUDYLGHOQêFKLQWHUYDOHFK QDSĜ- V QDSRN\QĜtGtFtKRPČĜHQtWDN
DE\E\ORPRåQpQDPČĜHQpKRGQRW\UR]OLãLWD]D]QDPHQDW
3. 'RSRUXþXMH VH ]DMLVWLW PČĜHQt L QD UHIHUHQþQtP PtVWČ  P RG ~VWt KODYQČ Y URYLQČ ~VWt KODYQČ YH
YêãFH~VWtQHERYRVHVWĜHOE\VPLNURIRQHPQD]HPLQDGHILQRYDQpRGUD]LYpGHVFH NRUHNFH- 6 dB).
4. 0ČĜHQt MHGQRWOLYêFKYêVWĜHOĤ SUREtKi VLPXOWiQQČ QDYãHFK PtVWHFKPČĜHQtYþHWQČ UHIHUHQþQtKR 3UR
NDåGRX GDQRX NRPELQDFL ]EUDĖPXQLFH VH ]D]QDPHQiYi SRĜDGRYp þtVOR YêVWĜHOX D QDPČĜHQp
KRGQRW\1HSODWQpKRGQRW\VH] PČĜHQt Y\OXþXMt. $QDORJLFN\VHSRVWXSXMHLSĜLY\KRGQRFHQt]i]QDPX
]PČĜHQtY UiPFLQiVOHGQpKR]SUDFRYiQt SRVWSURFHVLQJX 
5. 0ČĜt VH KRGQRWD KODGLQ\ H[SR]LFH ]YXNX L$( >G%@ QD G\QDPLFNp FKDUDNWHULVWLFH )$67 MHGQRWOLYpKR
YêVWĜHOX
6. =D]QDPHQiYDMt VH L YHOLþLQ\ L$,PD[ UHVS L$SPD[ QXWQp SUR ideQWLILNDFL LPSXOVX GOH SĜtORK\  19
3ĜHGQRVWQČ VH KRGQRWD L$( >G%@ MHGQRWOLYpKR YêVWĜHOX ]MLãĢXMH ] KRGQRW þDVRYpKR SUĤEČKX KODGLQ
DNXVWLFNpKRWODNX SĜLQiVOHGQpP]SUDFRYiQtKRGQRWXORåHQêFKY SDPČWL]YXNRPČUX SRVWSURFHVLQJ .
 3RNXG EČKHP PČĜHQt E\OD PČĜHQi KRGQRWD RYOLYQČQD KOXNHP QHVRXYLVHMtFtP V YODVWQtP YêVWĜHOHP
QDPČĜHQiKRGQRWDQHQtSODWQiD] QDPČĜHQêFKKRGQRWVHY\OXþXMH.
 3ĜL PČĜHQt E\ PČO EêW SRþHW SODWQêFK QiPČUĤ n YåG\ YČWãt QHå  D MHGQRWOLYp QiPČU\ PXVt EêW
XYiGČQ\ Y SURWRNROX ] PČĜHQt Y SĜtSDGČ PHQãtKR SRþWX RGHþWĤ MH WĜHED WHQWR SRVWXS ]GĤYRGQLW
'RSRUXþXMH VH SRþHW  Då  SODWQêFK QiPČUĤ FRå SĜL YČWãt Y]GiOHQRVWL PČĜLFtKR PtVWD Y\åDGXMH
REY\NOHDåYêVWĜHOĤ'\QDPLNDKRGQRWLAE EêYiWRWLåLXMHGQp]EUDQČDMHGQRKRGUXKXVWĜHOLYD
]QDþQi
 9\ORXþt VH DNXVWLFNp XGiORVWL NWHUp QHMVRX LGHQWLILNRYiQ\ MDNR LPSXOV, UHVS QHVRXYLVt V PČĜHQêP
]GURMHPKOXNX
 3URYHGRXVHYãHFKQ\SRåDGRYDQpNRUHNFH ]E\WNRYêKOXN - YL]RGVWRGUD]DSRG .
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 9\SRþWH VH VWĜHGQt KRGQRWD / $( ()



MHGQRKR YêVWĜHOX VWDWLVWLFNêP Y\KRGQRFHQtP VRXERUX

L ≡ {LAE,i}, i n, kde LAE,i MHKODGLQD]YXNRYpH[SR]LFH i-WpKRRGHþWX
3ĜL]SUDFRYiQtMHXRGOHKOêFKKRGQRWWĜHEDSRVRXGLWMHMLFKRYOLYQČQtKOXNHPQHVRXYLVHMtFtPV YODVWQtP
YêVWĜHOHP Y\ããt KODGLQD  QHER SR]GQtP XYHGHQtP ]YXNRPČUX GR þLQQRVWL QLåãt KODGLQD  D SRWp
UR]KRGQRXWRMHMLFKSRQHFKiQtQHERY\ĜD]HQt]HVRXERUX
 9\SRþWHVHUR]ãtĜHQiQHMLVWRWDu) ]HVRXERUXSODWQêFKQiPČUĤSURGDQRXNRPELQDFL]EUDĖPXQLFH
1D ]iNODGČ VWDWLVWLFNp DQDOê]\ QDSĜ V SRPRFt VWDQGDUGQtFK VWDWLVWLFNêFK IXQNFt WDEXONRYêFK
SURFHVRUĤ VHVWDQRYtQHMLVWRWDuA MDNRRERXVWUDQQêNRQILGHQþQtLQWHUYDOVRXERUXL.
5R]ãtĜHQiQHMLVWRWD u =

u A2 + u B2

 =MLVWt VH SRåDGRYDQê UHVS RþHNiYDQê SRþHW YêVWĜHOĤ N ] GDQp ]EUDQČ SĜL EČåQpP QHER W\SLFNpP
SURYR]X]DK v GHQQtGREČUHVSKY QRþQtGREČ
 9\SRþWHVHVWĜHGQtFHONRYi / $( SURXYHGHQêSRþHWYêVWĜHOĤ]GDQp]EUDQČ

/ $( = / $( () +  OJ 1

[dB]

 7DWRKRGQRWDVHSĜHSRþWHQDKRGQRWX LAeq ,T SURK T = V , UHVSK T V +RGQRWD
L$HT,T SĜHGVWDYXMHSĜtVSČYHNKOXNXVWĜHOHEN FHONRYpPX KOXNXv GDQpPPtVWČ

T 
LAeq,T = LAE + 10 lg 
 T0 

[dB]

kde T V
 6WDQRYtVHYêVOHGQiKRGQRWDL$HTK

LAeq,8 h = LAeq,8 h ± u

[dB]

QHER

LAeq,1h = LAeq,1h ± u

[dB]

 9êVOHGQiKRGQRWDL$HTK, UHVSL$HTK VHSRURYQiVKRGQRWRX+/ VWDQRYHQRX GOH19
 3ĜLSRXåLWtWpWRKRGQRW\+/ O]HQDRSDNRGKDGQRXWPD[LPiOQtSĜtSXVWQêSRþHWYêVWĜHOĤ Nmax ]DKSUR
GDQRX]EUDĖDVWĜHOLYR7DNO]HSURYR]VWĜHOQLFHUHJXORYDW.
Nmax - L$((1) ± +/)

[-]

 $QDORJLFN\ VH SRVWXSXMH L SĜL SRVX]RYiQt SĜtSDGĤ NG\ MVRX EČKHP K SRXåtYiQ\ UĤ]Qp NRPELQDFH
]EUDQtDPXQLFH3ĜLWRPPXVtEêWVSOQČQDQHURYQRVW
,6 ≥ OJ∑ Ni (L$(,i (1))
kde
Ni MHSRþHWYêVWĜHOĤ]DK D

/ $( i () SUĤPČUQi KODGLQDH[SR]LFH]YXNXpro i-WRXNRPELQDFL]EUDĖPXQLFH.
 =D ÄYêVWĜHO³ VH X DXWRPDWLFNêFK UXþQtFK ]EUDQt SRYDåXMH L W]Y NUiWNi GiYND .UiWNRX GiYNRX
VHUR]XPtGiYNDVWĜHO
9\KRGQRFHQt VH GRSRUXþXMH SURYpVW UREXVWQtPL RGKDG\ SDUDPHWUĤ QDSĜ +RUQRYD DQDOê]D PDOêFK
YêEČUĤPHGLiQ)SRXåLWiPHWRGDYãDNPXVtEêWYåG\XYHGHQDYSURWRNROX] PČĜHQt.
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. H[WUDSRODFLQDPČĜHQêFKKRGQRWKOXNXVWĜHOHEQDMLQpSRGPtQN\O]HSRXåtWSRX]HSRVWXS\GOHý61
(1 ,62  ±3 1HO]H WHG\ SRXåtYDW NRPHUþQt YêSRþWRYp VRIWZDU\ NWHUp QHPDMt WXWR PHWRGX
LPSOHPHQWRYiQX.
+RGQRWDNPD[ VHSRXåLMHSRX]HMDNRLQIRUPDFHQHpro SUĤND]VSOQČQtSRåDGDYNĤ]iNRQD þ6E
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3ěË/2+$ D
.RQYHQþQtKRGQRW\QHMLVWRW\PČĜHQtKODGLQDNXVWLFNpKR tlaku LAeq,T
v PLPRSUDFRYQtPSURVWĜHGt+)
.RQYHQþQtKRGQRWDQHMLVWRW\PČĜHQtu VHVWDQRYtSRGOHWDEXON\'
7DE'
u [dB]
'UXKKOXNX

+)

,QWHULpU

([WHULpU

+OXN V RGVWXSHP YtFH QHå 
G%RG]E\WNRYpKRKOXNX

 *)



+OXNVRGVWXSHP3 - G%RG
]E\WNRYpKRKOXNX





QHWêNiVHLPSXOVQtKRKOXNX

MHVWOLåH QDPČĜHQê UR]GtO PH]L KODGLQDPL Y LQWHULpUX MH YČWãt QHER URYHQ  G% VH NRQYHQþQt QHMLVWRWD
]Y\ãXMHRG%

*)
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3ěË/2+$ E
'RSRUXþHQiPinimální délka PČĜHQtKOXNX ]HVLOQLþQtGRSUDY\
7DE( 'RSRUXþHQi PLQLPiOQt GpOND PČĜHQtt [min]

,QWHQ]LWD
SURYR]X
[YR]LGOD/ K]



-2 

2 - 

>  

'HQQtGRED

1RþQtGRED

'RED

'pOND

'RED

'pOND

T >K@

t [min]

T >K@

t [min]



-





-



-
-
-
-
-
-
-
-





-
-
-
-





-VRX-OLXYHGHQ\GYDþDVRYpLQWHUYDO\PČĜtVHY RERX XYHGHQêFK þDVRYêFK LQWHUYDOHFK
'pOND PČĜHQt MH VRXþWHP GtOþtFK GpOHk PČĜHQt Y RERX þDVRYêFK iQWHUYDOHFK GRE\ PČĜHQt 'pON\ PČĜHQt
v RERX þDVRYêFKLQWHUYDOHFKVHSĜHGQRVWQČYROtVWHMQČGORXKp
8YHGHQp þDVRYpLQWHUYDO\SĜHGVWDYXMtGRSRUXþHQRXGREXDPLQLPiOQtGpONXPČĜHQtWRYãDNQHUXãt]iNODGQt
SRGPtQNXåHPČĜHQtPXVtEêWUHSUH]HQWDWLYQt] KOHGLVNDGORXKRGREpH[SR]LFH=QDPHQiWRåHSUR]MLãWČQt
UHSUH]HQWDWLYQtKRY]RUNXv MHGQRWOLYêFKNRQNUpWQtFKSĜtSDGHFK O]H GpONXPČĜHQtSĜLPČĜHQČSURGORXåLW, UHVS
VWDQRYLW MLQp þDVRYp LQWHUYDO\ PČĜHQt Y GHQQt, UHVS Y QRþQt GREČ ]HMPpQD V SĜLKOpGQXWtP N PtVWQtP
SRGPtQNiP.
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3ěË/2+$ F
6þtWiQtYR]LGHODGDOãtQiOHåLWRVWLSURSĜHSRþHWQD53',
Druhy vozidel
V WDE F MH XYHGHQR ]DWĜtGČQt GUXKĤ YR]LGHO SĜL GRSUDYQtP SUĤ]NXPX SRGOH SRåDGDYNĤ QD YVWXS\ GR
YêSRþWĤ YOLYX GRSUDY\ QD ]GUDYt D åLYRWQt SURVWĜHGt 7XWR NDWHJRUL]DFL MH WĜHED GRGUåHW L SĜL ]MLãĢRYiQt
LQWHQ]LW\ D VNODGE\ GRSUDYQtKR SURXGX VþtWiQt YR]LGHO  SĜL PČĜHQt KOXNX ]H VLOQLþQt GRSUDY\ SUR ~þHO\
oFKUDQ\YHĜHMQpKR ]GUDYt D SUR SĜHSRþHWYêVOHGQêFKKRGQRW KOXNX QD UHIHUHQþQt SRGPtQN\ RGSRYtGDMtFt
53',
3ĜHY]DWR]SXEOLNDFH6WDQRYHQtLQWHQ]LWGRSUDY\QDSR]HPQtFKNRPXQLNDFtFK73,,Y\GiQt(',3
VUR 3ĜtORKD
7DE F
=QDþND
'UXK
YR]LGOD

M
0RWRF\NO\
2
2VREQt
DXWRPRELO\
1
1iNODGQt
DXWRPRELO\

$
$XWREXV\

.
1iNODGQt
VRXSUDY\

3RSLV

2]QDþHQtSĜL
&6'

-HGQRVWRSiPRWorová
YR]LGODEH]
SRVWUDQQtKRYR]tNXL
V SRVWUDQQtPYR]tNHP

M

2VREQtDXWRPRELO\
EH]SĜtYČVĤL
V SĜtYČV\GRGiYNRYp
DXWRPRELO\

2/1*

/HKNpVWĜHGQtD
WČåNpQiNODGQt
DXWRPRELO\WUDNWRU\
VSHFLiOQtQiNODGQt
DXWRPRELO\
9R]LGODXUþHQiSUR
SĜHSUDYXRVREDMHMLFK
]DYD]DGHONWHUiPDMt
YtFHQHåPtVW
YþHWQČNORXERYêFK
DXWREXVĤDDXWREXVĤ
V SĜtYČV\
3ĜtYČVRYpD
QiYČVRYpVRXSUDY\
QiNODGQtFKYR]LGHO

/1  6171
75753**

$$.

613**713**
161

.RPHQWiĜ
/1 - SRGOH&6' VHMHGQiROHKNpQiNODGQtDXWRPRELO\V XåLWHþQRXKPRWQRVWtGRW7XWRGHILQLFLYãDN
VSOĖXMt L QČNWHUp RVREQt DXWRPRELO\ Y\EDYHQp SĜHSiåNRX ]D ]DGQtPL VHGDGO\. -LQDN W\WR DXWRPRELO\
VSOĖXMt YãHFKQ\ VWDQGDUG\ RVREQtKR DXWRPRELOX W]Q QHQt QLMDN KRPRORJDþQČ VQtåHQ SRþHW PtVW SUR
SRViGNX. 3ĜL SURYiGČQt GRSUDYQtKR SUĤ]NXPX VþtWiQt GRSUDY\  UXþQtP ]SĤVREHP VH GRSRUXþXMH
GRGiYNRYp DXWRPRELO\ EH] ORåQpKR SURVWRUX ĜDGLW PH]L RVREQt DXWRPRELO\ D DXWRPRELO\ V ORåQêP
SURVWRUHPPH]LDXWRPRELO\QiNODGQt

*

**

3 - SĜtYČV
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Denní intenzita VLOQLþQt dopravy – GRSRUXþHQiminimální doba dopravního SUĤ]NXPX
3ĜHY]DWR]SXEOLNDFH6WDQRYHQtLQWHQ]LWGRSUDY\QDSR]HPQtFKNRPXQLNDFtFK73,,Y\GiQt(',3
VUo., VWU 26.
.H]MLãWČQt53', VHSUĤ]NXPSURYiGt
• pRX]HY EČåQpSUDFRYQtGQ\;
• nHMOpSHY PČVtFtFKGXEHQNYČWHQþHUYHQ]iĜtDĜtMHQ.
'RSRUXþHQpGRE\SURSURYHGHQt SUĤ]NXPXDRGKDGSĜHVQRVWLVWDQRYHQt53',XUþHQpKRSRVWXSHPGOH
SODWQpKRY\GiQt73 MVRXXYHGHQ\Y WDEF2.
7DEF2
'REDSUĤ]NXPX

3ĜHGSRNOiGDQiRGFK\ONDRGKDGX53',

-QHER-

2K

 

-

4K

 

-

4K

 

-D-

K

 

-

6 K
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3ěË/2+$ G
9êSRþWRYpDNXVWLFNpVWXGLH
KRGQRFHQtSUR~þHO\RFKUDQ\YHĜHMQpKR]GUDYtSĜHGKlukem
 9êSRþWRYiDNXVWLFNiVWXGLH]SUDFRYDQiSURSRWĜHE\RFKUDQ\YHĜHMQpKR]GUDYtSĜHGKOXNHP GiOHMHQ
Ä$.6³  MH StVHPQi ]SUiYD REVDKXMtFt YêSRþHW RþHNiYDQêFK KRGQRW ]YROHQêFK XUþXMtFtFK XND]DWHOĤ
KOXNX QDSĜ HNYLYDOHQWQt KODGLQ\ DNXVWLFNpKR WODNX $  D GDOãtFK VNXWHþQRVWt UR]KRGXMtFtFK
RSĜHGSRNOiGDQp RþHNiYDQp KOXNRYp]iWČåLH[SRQRYDQêFKRVREY FKUiQČQpPSURVWRUXDXPRåĖXMtFt
SRVRXGLW]GUDYRWQtUL]LNDWpWRH[SR]LFH
2. 6P\VOHP $.6 MH RGKDG GĤVOHGNĤ UHDOL]DFH SURMHNWRYDQpKR ]iPČUX Y ~]HPt, SĜtSDGQČ QiYUK
SURWLKOXNRYêFK RSDWĜHQtYHGRXFtFK REHFQČ NH ]OHSãHQt KOXNRYp VLWXDFH SĜHGQRVWQČ V FtOHP DE\ SR
UHDOL]DFL]iPČUXQHGRãORN SĜHNURþHQt+/.
3. $.6 VORXåt MDNR LQIRUPDFH R SĜtSDGQêFK NULWLFNêFK ERGHFK D UL]LFtFK YþHWQČ ]GUDYRWQtFK SUR
LQYHVWRUDSURMHNWDQWDL229=.
4. +ODYQtPYêVOHGNHP $.6 E\PČOR EêW XSR]RUQČQt QDPRåQp SĜHNURþHQt+/ D VWDQRYHQt SĜtSDGQêFK
SURYR]QtFKSRGPtQHNUHVSSURWLKOXNRYêFKRSDWĜHQtSURMHMLFK QHSĜHNUDþRYiQt
5. 3UREOHPDWLNX $.6YþHWQČ RWi]HN QHMLVWRW\YêSRþWX DKRGQRFHQtYêVOHGQêFKY\SRþWHQêFK KRGQRWMH
WĜHED]FHODRGGČORYDWRGSUREOHPDWLN\PČĜHQtKOXNXDKRGQRFHQtQDPČĜHQêFKKRGQRW
6. 3UR]RKOHGQČQtQHMLVWRWYêVOHGNĤ$.6DMHMLFKKRGQRFHQtQHO]HREHFQČSRXåtWPHWRG\VWDQRYHQpSUR
KRGQRFHQtYêVOHGNĤPČĜHQtDMHMLFKQHMLVWRW3RVWXSGOH RGVW19VHSURKRGQRFHQtY\SRþWHQp
KRGQRW\Y]KOHGHPN +/ QHSRXåLMH1HMYKRGQČMãtP]SĤVREHPMH]DKUQRXWYOLYQHMLVWRW\YVWXSQtFKGDW
GRGLVNXVHYêVOHGNĤYêSRþWXIRUPRXÄZKDW-LI³WHG\ÄFRVHVWDQHNG\å«³
 3ĜL KRGQRFHQtYêVOHGNĤ $.6WHG\ QHO]H RSHURYDW V WHUPtQ\ MDNRMVRX ÄSURND]DWHOQp GRGUåHQt³ UHVS
ÄSURND]DWHOQp SĜHNURþHQt³ 2UJiQ RFKUDQ\ YHĜHMQpKR ]GUDYt QHPĤåH SRGPLĖRYDW Y rámci
K\JLHQLFNpKR GR]RUX VYp VWDQRYLVNR N $.6 SRåDGDYNHP QD SURNi]iQt GRGUåHQt +/ v UiPFL $.6
WDNRYpRSUiYQČQt]H]iNRQDþ 6E QHY\SOêYi
 1HMLVWRWDYêSRþWXVHSĜLKRGQRFHQtY\SRþWHQêFKKRGQRWQHXSODWĖXMH
 3ĜL KRGQRFHQt ]PČQ\ KRGQRW XUþXMtFtKR XND]DWHOH KOXNX VWDQRYHQêFK YêSRþWHP WRXWpå YêSRþWRYRX
PHWRGRXQHO]HSRYDåRYDW]DKRGQRWLWHOQRX]PČQXMHMLFKUR]GtOSRK\EXMtFtVHY LQWHUYDOX± G%.
1HSRXåLMH VH Y SĜtSDGČ KRGQRFHQt Y\SRþWHQp KRGQRW\ XUþXMtFtKR XND]DWHOH KOXNX Y]KOHGHP N
K\JLHQLFNpPXOLPLWX
 +RGQRFHQt ]PČQ\ KRdnot XUþXMtFtKR XND]DWHOH KOXNX VWDQRYHQêFK YêSRþWHP UĤ]QêPL YêSRþWRYêPL
PHWRGDPLPĤåHEêWYHOPL]DYiGČMtFt
 3ĜLKRGQRFHQtYêVOHGNX YêSRþWXXUþXMtFtKRXND]DWHOHKOXNXQHO]HWXWRKRGQRWXVQLåRYDWSĜHGMtPiQtP
QHMLVWRW\PČĜHQt
 9êãH XYHGHQi DUJXPHQWDFH SODWt i v SĜtSDGČ NG\ MVRX Y UiPFL $.6 Y\XåtYiQ\ KRGQRW\ XUþXMtFtFK
XND]DWHOĤ KOXNX ]tVNDQpPČĜHQtP DĢ XåMDNRYVWXSQtGDWDYêSRþWX QHERY NRPELQDFL V Y\SRþWHQêPL
KRGQRWDPL
 0ČĜHQt SRXåLWp SURYDOLGDFLYêSRþWRYpKRPRGHOX YDOLGDþQt PČĜHQt  QHQtPČĜHQtPYH VP\VOX  D
]iNRQD þ  6E. D QHY]WDKXMt VH QD QČM SRåDGDYN\ NODGHQp QD DNUHGLWRYDQp QHER
DXWRUL]RYDQpPČĜHQt
 $.6]GURMĤQiKRGQpKRKOXNXWMKOXNXNWHUêVHPČQtRNDPåLWČQiKRGQČDQHSĜHGYtGDWHOQČXQČKRå
WDN QHO]H V SĜLMDWHOQRX QHMLVWRWRX VWDQRYLW REMHNWLYQt UHSURGXNRYDWHOQRX D WHG\ SĜH]NRXPDWHOQRX
KRGQRWX DNXVWLFNp HPLVH QDSĜ KODGLQX DNXVWLFNpKR YêNRQX Y]KOHGHP N GORXKRGREp H[SR]LFL, MVRX
EH]SĜHGPČWQp SURWRåH QHPDMt SUR ~þHO\ RFKUDQ\ YHĜHMQpKR ]GUDYt åiGQRX Y\SRYtGDFt KRGQRWX.
7\SLFNêPQiKRGQêPKOXNHPMVRXQDSĜKODV\OLGtD]YtĜDWKOXN]HVSRUWRYLãĢDKĜLãĢKOXN]SRXåtYiQt
VSRUWRYQtKRQiþLQtVRXVHGVNêKOXNDSRG
32

9ċ671Ë.0=ý5 O ČÁSTKA 11/2017

34

3ěË/2+$ H
3RGPtQN\SURPRåQRVWXSODWQČQtUHåLPXVWDUpKOXNRYp]iWČåH 6+= 
a stanovení HL
3ĜL]MLãĢRYiQtPRåQRVWLXSODWQLWUHåLP6+=DQiVOHGQpVWDQRYHQt+/VHSRVWXSXMHQiVOHGRYQČ
1. Identifikace komunikace
D 3RNXG E\OD SR]HPQt NRPXQLNDFH QHER GUiKD XYHGHQD GR SURYR]X SĜHG    W]Y ÄVWDUi³
NRPXQLNDFH DKOXNN WRPXWRGDWXSĜHNUDþRYDOKRGQRW\+/VWDQRYHQpN WRPXWRGDWXSRVRXGtVH
PRåQRVW XSODWQČQt UHåLPX 6+= -H YåG\ WĜHED ]MLVWLW ]GD QD SRVX]RYDQpP ~VHNX NRPXQLNDFH
QHE\O UHåLP 6+= SĜL]QiQ MLå GĜtYH D GRVXG SODWt 3RNXG E\O Y PLQXORVWL SĜL]QDQê UHåLP 6+=
XNRQþHQSODWt+/KOXNXVWDQRYHQpSRMHKRXNRQþHQtDUHåLP6+=QHO]HXSODWĖRYDW]QRYX
E 3RNXG KOXN Y SĜtSDGČ RGVW D  QHSĜHNUDþRYDO KRGQRW\ +/ VWDQRYHQp N WRPXWR GDWX 6+= QHQt
GHILQRYiQDDWXGtåQHSĜLSDGiY ~YDKX
c.

3RNXG E\OD SR]HPQt NRPXQLNDFH QHER GUiKD XYHGHQD GR SURYR]X SR    MGH R W]Y
ÄQRYRX³NRPXQLNDFLDUHåLP6+=QHO]HXSODWQLW

2. =MLãWČQtKRGQRW\6+=
9HVKRGČVRGVW19VH6+=SURGHQQtGREXL$HTK, DSURQRþQtGREXL$HTK, ]MLãĢXMHPČĜHQtP
QHER YêSRþWHP ] ~GDMĤ SRVN\WQXWêFK VSUiYFHP SRSĜtSDGČ YODVWQtNHP SR]HPQt NRPXQLNDFH QHER
GUiK\RURþQtSUĤPČUQpGHQQtLQWHQ]LWČDVNODGEČGRSUDY\YURFH+\JLHQLFNêOLPLWVWDQRYHQêSUR
6+=VHY]WDKXMHQDXFHOHQp~VHN\SR]HPQtNRPXQLNDFHQHERGUiK\
3RNXG ~GDMH R PČĜHQt KOXNX ] SRVX]RYDQpKR ~VHNX SR]HPQt NRPXQLNDFH N UR]KRGQpPX GDWX
QHH[LVWXMt SDN O]H SĜtVOXãQp KRGQRW\ XUþXMtFtFK XND]DWHOĤ KOXNX VWDQRYLW YêSRþWHP ] ~GDMĤ
RFHORVWiWQtPVþtWiQtGRSUDY\Y URFHSĜLWRPVHQHSRXåLMHNRUHNFHSURREPČQXYR]RYpKRSDUNX
3RNXG QD VLOQLFtFK QLåãt WĜtG\ QHMVRX DQLW\WR ~GDMH N GLVSR]LFL O]H SRXåtW ]SČWQêYêSRþHW ]H VWiYDMtFt
LQWHQ]LW\ GRSUDY\ ]MLãWČQp GRSUDYQtP SUĤ]NXPHP GOH SODWQêFK 73  V SRXåLWtP RILFLiOQtFK
NRHILFLHQWĤUĤVWXě6'UHVSVHREUiWLWQDVSHFLDOL]RYDQRXILUPX]DEêYDMtFtVHVLOQLþQtPSURMHNWRYiQtP
3RNXG N UR]KRGQpPX GDWX QHH[LVWXMt ~GDMH R PČĜHQt KOXNX ] SRVX]RYDQpKR ~VHNX åHOH]QLþQt GUiK\
SRXåLMt VH GRVWXSQi GDWD 6ä'& R SRþWHFK D SDUDPHWUHFK YODNĤ ]D URN  YþHWQČ RGSRYtGDMtFtFK
SDUDPHWUĤGUiK\3ĜLMHMLFKGDOãtP]SUDFRYiQtVHSRVWXSXMHSRGOHPHWRGGRSRUXþHQêFK6ä'&
3RNXG QHQt N GLVSR]LFL QiURGQtYêSRþWRYiPHWRGLND GRSRUXþXMH VH SĜHGQRVWQČYêSRþWRYá PHWRGLND
&126626-(8 UHVS PHWRGLN\ V Qt NRPSDWLELOQt 3RXåLWá YêSRþWRYá PHWRGLND PXVt EêW XYHGHQD
v SURWRNROX] PČĜHQtUHVSY DNXVWLFNpPSRVRX]HQt-HWĜHEDXYiGČWLYVWXSQtGDWDDMHMLFK]GURM
3. Posouzení hodnoty SHZ a odpovídající postup
D +RGQRWD6+=]MLãWČQiGOHERGXMHQLåãtQHERURYQDKRGQRWČOLPLWX6+=VWDQRYHQpKRVRXþWHP
]iNODGQtKODGLQ\DNXVWLFNpKRWODNX$ L$HTT G%DNRUHNFHSUR6+=XYHGHQpYWDEXOFHþiVWL$
SĜtORK\þ193DNVHWDWR]MLãWČQiKRGQRWD6+=WROHUXMHGRGRE\NG\GRMGHNMHMtPXQDYêãHQt
RYtFHQHåG%
E +RGQRWD6+=]MLãWČQiGOHERGXSĜHNUDþXMHKRGQRWXOLPLWX6+=VWDQRYHQpKRVRXþWHP]iNODGQt
KODGLQ\DNXVWLFNpKRWODNX$ L$HTT G%DNRUHNFHSUR6+=XYHGHQpYWDEXOFHþiVWL$SĜtORK\þ
 19 3DN ]MLãWČQRX KRGQRWX 6+= MDNR QDGOLPLWQt QHO]H WROHURYDW D PXVt EêW SĜLMDWD DGHNYiWQt
SURWLKOXNRYiRSDWĜHQtWDNDE\+/KOXNXQHE\O\SĜHNUDþRYiQ\
5HåLP6+=VHSRVX]XMHQH]iYLVOHDVDPRVWDWQČpro deQQtDQRþQtGREX
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1DYêãHQtKRGQRW\6+=SUR~þHO\RGVWDWpWRSĜtORK\VHSRVX]XMHSRGOHYHOLNRVWLUR]GtOXHPLVQtFK
KOXNRYêFK SDUDPHWUĤ NRPXQLNDFH VWDQRYHQêFK N    D N GDWX SRVRX]HQt. V SĜtSDGČ VLOQLþQt
GRSUDY\VHQHSRXåLMHNRUHNFHSURREPČQXYR]RYpKRSDUNX. (PLVQtSDUDPHWU\VHSĜHGQRVWQČ]MLãĢXMt
v UHIHUHQþQtFK ERGHFK X SR]HPQtFK NRPXQLNDFt YH Y]GiOHQRVWL  P RG RV\ EOLåãtKR GRSUDYQtKR
SURXGXXåHOH]QLþQtFKGUDKYHY]GiOHQRVWL PRGRV\EOLåãtNROHMH
1DYêãHQt KRGQRW\ KOXNX VH SRVX]XMH UR]GtOHP EXć Y\SRþWHQêFK QHER ]PČĜHQêFK KRGQRW XND]DWHOĤ
KOXNX. 1HO]HNRPELQRYDWKRGQRW\]PČĜHQpDY\SRþWHQp
4. 8NRQþHQtUHåLPXWROHURYDWHOQp6+=DRGSRYtGDMtFt+/
3RNXG GRMGH Y SĜtSDGČ GOH ERGX D N QDYêãHQt KRGQRW\ 6+= R YtFH QHå  G% SDN QHO]H GDQRX
KRGQRWXGiOH WROHURYDWDMHWĜHEDSĜLMPRXWWDNRYiSURWLKOXNRYiRSDWĜHQtNWHUi]DMLVWtQHSĜHNUDþRYiQt
+/ XYHGHQpKRY WDE H D WR SRGOHWRKRY MDNpPLQWHUYDOX KRGQRWD6+= ]MLãWČQi GOH RGVW  WHG\
SĜHG]YêãHQtPKOXNXRYtFHQHåG% OHåHOD
7DEH
3R]HPQtNRPXQLNDFHDåHOH]QLþQt
GUiK\

6LOQLþQt
GRSUDYD

äHOH]QLþQt
GRSUDYD

7UDPYDMRYi
GRSUDYD

,QWHUYDO6+=>G%@

+/>G%@

'HQQtGRED

1RþQtGRED

'HQQt
GRED

1RþQt
GRED

'iOQLFHVLOQLFH,D
,,WĜPtVWQt
NRPXQLNDFH,D,,WĜ

± 

± 









65

55

6LOQLFH,,,WĜ
NRPXQLNDFH,,,WĜD
~þHORYpNRPXQLNDFH

± 

± 

55

45









± 



55



65



± 6

± 

55









55

± 







65

55

± 

± 

55

45









äHOH]QLþQtGUiK\
± 
v RFKUDQQpPSiVPX

GUiK\
äHOH]QLþQtGUiK\
PLPRRFKUDQQp
SiVPRGUiK\

7UDPYDMRYpGUiK\ ± 
v RFKUDQQpPSiVPX

GUiK\
7UDPYDMRYpGUiK\
PLPRRFKUDQQp
SiVPRGUiK\

5. ěHãHQtnadlimitní SHZ a odpovídající limit hluku
D

3RNXG GRãOR Y SĜtSDGČ GOH ERGX E N QDYêãHQt KRGQRW\ QDGOLPLWQt 6+= R YtFH QHå  G% RSURWL
KRGQRWČ]MLãWČQpN UR]KRGQpPXGDWXVWDQRYtVH+/SRGOHWDEH ]YêãHQêOLPLWRG% 

E

3RNXGQHGRãORY SĜtSDGČGOHERGXENQDYêãHQtKRGQRW\QDGOLPLWQt6+=RYtFHQHåG%RSURWL
KRGQRWČ]MLãWČQpN UR]KRGQpPXGDWXVWDQRYtVH+/QD~URYQL+/SUR6+=WMVRXþWHP]iNODGQt
KODGLQ\DNXVWLFNpKRWODNX$ L$HTT G%DNRUHNFHSURVWDURXKOXNRYRX]iWČåXYHGHQpYWDEXOFH
þiVWL$SĜtORK\þ19
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