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VŠEOBECNÁ ČÁST
Předmět zkoušky

Na základě Vaší objednávky byla změřena hladina hluku z provozu venkovního sportoviště, parcela
č. 645, k.ú. Lazsko po instalaci nových herních prvků.
Naměřené hodnoty byly porovnány s limitními hodnotami hluku dle nařízení vlády č.272/2011 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.

Metodický předpis
Zkušební standardy
- ČSN ISO 1996-1
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí
Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
- ČSN ISO 1996-2
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí
Část 2: Určování hladin akustického tlaku
Pomocné standardy
- zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č.272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Použité softwary
- Evaluator typ 7820 a Measurement partner suit BZ-5503
- MS office
Použité podklady1
- informace o provozu venkovního sportoviště dodané zákazníkem
- www.mapy.cz
- www.cuzk.cz

1

Laboratoř neodpovídá za údaje dodané zákazníkem
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Strategie zkoušky
Stávající venkovní sportoviště na severovýchodním okraji obce Lazsko bylo předmětem stavebních
úprav a instalace nových herních prvků. Před měřením byla provedena pochůzka po sportovišti
a zjištěny informace o jednotlivých částech:
Ozn.

A

Název

Venkovní
sportoviště

Popis

Doba provozu /
užívání

- veřejné venkovní sportoviště
- po celém obvodu oplocená drátěným plotem
- po krátké a dlouhé straně směrem k zástavbě výška
plotu cca 4.5 m
- po krátké a dlouhé straně směrem do pole a okolí výška
plotu cca 2.3 m
- vstup s uzamykatelnou bránou
- povrch okraje venkovní plochy z umělé trávy s krátkým chlupem,
hlavní hrací plocha z tartanu

- pouze v době
denní

- na sportovišti jsou osazeny následující herní prvky:
- cvičná zeď pro hraní míčových her (tenis, fotbal atd.)
- 2x basketbalový koš na kovové nosné konzoli
- otvory pro umístění sítě na tenis nebo volejbal
- 2x branka pro malou kopanou
Tabulka 1: Popis venkovního sportoviště

Nejprve byla provedena zkouška hlučnosti jednotlivých sportovních činností na venkovním
sportovišti. Jako nejhlučnější činnosti bylo vyhodnoceno hraní basketbalu, náraz míče o desku koše
a narážení míče / míčku do cvičné zdi. Následně bylo provedeno měření ve vybraných bodech při
hlukových událostech:
- provoz sportoviště (streetball + tenis)
- současný provoz jednotlivých sportů na samostatných polovinách sportoviště
- na první polovině hra sreetballu na basketbalový koš
- na druhé polovině hra tenistů o cvičnou zeď
- současně po ploše hřiště samostatné driblování míčem
- provoz sportoviště (streetball + kopaná)
- současný provoz jednotlivých sportů na samostatných polovinách sportoviště
- na první polovině hra sreetballu na basketbalový koš
- na druhé polovině hra fotbalovým míčem o cvičnou zeď
- současně po ploše hřiště samostatné driblování míčem
- hladina zbytkového hluku
- hladina hluku měřená mimo provoz sportoviště
- v posuzované lokalitě se nenacházejí žádné další významné zdroje hluku
Měřicí body byly umístěné u nejbližšího chráněného objektu. Ostatní objekty jsou ve větší
vzdálenosti, nebo zastíněné okolní zástavbou:
- RD Lazsko 65 (severní fasáda) - měřicí bod MB_1
- RD Lazsko 65 (východní fasáda) - měřicí bod MB_2
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Cvičná stěna
Basketbalový
koš

Otvory pro umístění
sítě na tenis a volejbal

Obrázek 1: Posuzovaná prodejna

Protokol o zkoušce č. L159/22016186

F_14_h

Strana 5 z celkových 18 stran

Zkušební laboratoř Studio D – akustika
Zkušební laboratoř č. 1145 akreditovaná ČIA podle
normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
www.akustikad.com

U Sirkárny 467/2a
370 04 České Budějovice

Aktuální výpis z katastru nemovitostí
Ozn.

Parcelní číslo

Číslo popisné

Využití objektu

1

645

-

Sportoviště a rekreační plocha

2-1
2-2

178
220/8

Lazsko 65
-

Objekt k bydlení
Zahrada

Poznámka
Posuzované venkovní
sportoviště
-

katastrální území Lazsko [679429].
Tabulka 2: Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ke dni zpracování protokolu)

1

2-2

2-1

Obrázek 2: Snímek katastrální mapy
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Podmínky v době měření
Datum

Teplota
vzduchu

20.4.2022

15 °C

Vlhkost
vzduchu

Tlak
vzduchu

Oblačnost

56 %
1024 hPa
polojasno
Tabulka 3: Podmínky v době měření hluku

Vítr

Sníh

do 0.1 m/s

-

Použitá měřicí zařízení a software
Název a typ
(včetně softwarového vybavení)

Výrobní číslo

Platnost
ověření /
kalibrace

Číslo ověřovacího /
kalibračního listu

Modulový přesný analyzátor Brüel & Kjaer typ 2270

3009676

6.2023

8012-OL-10361-21

Měřicí mikrofon Brüel & Kjaer typ 4189

2470998

5.2023

8012-OL-10362-21

Akustický kalibrátor Brüel & Kjaer typ 4231

3025691

10.2022

8012-KL-10517-20

Laserový dálkoměr Leica X4

1693730573

10.2030

VÚGTK/46447/2020

Meteorologická stanice Europe supplies, WS - 3600

5N5 V33

2.2023

TPM 130045

Tabulka 4: Seznam měřicích zařízení

Metrologická správnost a návaznost je doložena příslušnou dokumentací v archívu laboratoře a může
být na žádost předložena. Provozní kalibrace zvukoměrné techniky byla provedena před a po měření.
Výsledky měření platí pouze pro dané místo, podmínky a čas měření, které jsou uvedeny v tomto
protokolu o měření. Hodnoty byly naměřeny hlukovým analyzátorem Brüel & Kjaer 2270. Měřicí
přístroj byl nastaven do režimu „Záznam“ s periodou ukládání 1 sekunda. Naměřené hodnoty byly
uloženy do paměti měřicího přístroje. Jednotlivé hlukové události byly označovány a nesouvisející
hluk s měřeným hlukem (hovor lidí, průjezdy aut, atd.) byl vyloučen při zpracování na počítači
programem Brüel & Kjaer „Evaluátor“ typ 7820.
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VÝSLEDKOVÁ ČÁST
Měření u nejbližších chráněných objektů - měřicí bod MB_1 až MB_2

Popis místa měření
- RD Lazsko 65 (severní fasáda) - měřicí bod MB_1
- objekt:
RD Lazsko 65, Lazsko
- umístění mikrofonu: ve vzdálenosti 2.0 (±0.1) m od severní fasády objektu, na terase s okny
do vstupní chodby a koupelny, ve výšce 1.8 (±0.1) m nad zpevněnou plochou,
osa mikrofonu směřována proti venkovnímu sportovišti
- GPS souřadnice:
49.6265078N, 14.0073419E
- RD Lazsko 65 (východní fasáda) - měřicí bod MB_2
- objekt:
RD Lazsko 65, Lazsko
- umístění mikrofonu: ve vzdálenosti 2.0 (±0.1) m od severovýchodního rohu objektu,
u okna nejbližší obytné místnosti, ve výšce 2.2 (±0.1) m nad terénem,
osa mikrofonu směřována proti venkovnímu sportovišti
- GPS souřadnice:
49.6264878N, 14.0074383E
Charakteristika zdroje hluku
- měření bylo prováděno pomocí monitoringu po dobu minimálně 15 minut v každém měřicím bodě
- zaznamenáván byl hluk spojený s provozem venkovního sportoviště mimo verbální projevy
sportovců 2
- hluk nesouvisející s měřením byl vyloučen při vyhodnocení
- provoz sportoviště (streetball + tenis)
- současný provoz jednotlivých sportů na samostatných polovinách sportoviště:
- sreetball na basketbalový koš
- hra na polovině venkovního sportoviště blíže vstupní bráně
- hrálo celkem 6 až 8 hráčů (varianta 3 x 3 nebo 4 x 4 hráči)
- pravidla hry viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Streetball
- tenis na cvičnou stěnu
- hra na polovině venkovního sportoviště dále od vstupní brány
- hráli celkem 4 hráči (varianta 2 x 2, nebo každý samostatně)
- volné driblování míčem
- samostatné driblování po různých částí plochy venkovního sportoviště

2

Dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů neuvažuje jako hluk hlasové projevy lidí a zvířat
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- provoz sportoviště (streetball + kopaná)
- současný provoz jednotlivých sportů na samostatných polovinách sportoviště
- sreetball na basketbalový koš
- hra na polovině venkovního sportoviště blíže vstupní bráně
- hrálo celkem 6 až 8 hráčů (varianta 3 x 3 nebo 4 x 4 hráči)
- pravidla hry viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Streetball
- kopání na cvičnou stěnu
- hra na polovině venkovního sportoviště dále od vstupní brány
- hráli celkem 4 hráči (varianta 2 x 2, nebo každý samostatně)
- volné driblování míčem
- samostatné driblování po různých částí plochy venkovního sportoviště
- hladina zbytkového hluku
- hladina hluku měřená mimo provoz sportoviště
- v posuzované lokalitě se nenacházejí žádné další významné zdroje hluku
Fyzikální charakter hluk
- proměnný hluk v proměnném pozadí
Doba působení hluku
- pouze v době denní
- viz tabulka č. 1 tohoto protokolu
Výsledek měření
Bod

MB_1

MB_2

Název události

Začátek
měření

Délka
měření
(hh:mm:ss)

LAeq,T

LAF1%

LAF5%

LAF50%

LAF90%

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

Provoz sportoviště
(streetball + tenis)

20. 04. 2022
15:35:04

0:09:07

49.3

57.5

53.9

47.7

43.3

Provoz sportoviště
(streetball + kopaná)

20. 04. 2022
16:33:48

0:13:40

50.1

57.7

54.6

48.4

43.7

Hladina zbytkového
hluku

20. 04. 2022
15:21:48

0:02:16

39.3

52.8

48.8

40.0

36.2

Provoz sportoviště
(streetball + tenis)

20. 04. 2022
15:57:00

0:10:26

48.0

55.6

52.5

46.5

42.3

Provoz sportoviště
(streetball + kopaná)

20. 04. 2022
16:18:37

0:08:00

50.5

59.3

55.8

48.0

42.6

Hladina zbytkového
hluku

20. 04. 2022
16:05:46

0:02:23

39.8

45.2

42.7

39.8

37.2

Tabulka 5: Výsledky měření hluku (měřicí bod MB_1 až MB_2)
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Situace

Kopání na zeď nebo tenis
(4 hráči)

Streetball
(6 až 8 hráčů)

Samostatné
driblování po
ploše sportoviště

MB_1

MB_2

Obrázek 3: Schéma měření hluku
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Fotodokumentace

Obrázek 4: Měřicí bod MB_1 (vlevo) a MB_2 (vpravo)

Obrázek 5: Streetball

Obrázek 6: Tenis na cvičnou zeď
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Obrázek 7: Kopání na cvičnou zeď

Obrázek 8: Pohled na jižní a západní stranu hřiště směrem k nejbližšímu chráněnému objektu

Nejistota měření

Celková nejistota měření  = 1.6 dB byla stanovena na základě „Směrnice pro určení nejistoty
měření“ uložené v dokumentaci AZL (Celková nejistota měření  je parametr, který rozšiřuje
naměřenou hodnotu na oblast, v níž se nachází s 95 % pravděpodobností správná hodnota).
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Výpočet korekcí
Korekce na zbytkový hluk (KR)
Naměřená
Hladina
hodnota zbytkového
v bodě
hluku
LAeq,T

Název zdroje

Bod

MB_1

MB_2

Rozdíl
∆L

Korekce na
zbytkový hluk
KR

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

Provoz sportoviště (streetball + tenis)

49.3

39.3

10.0

-0.5

Provoz sportoviště (streetball + kopaná)

50.1

39.3

10.8

-

Provoz sportoviště (streetball + tenis)

48.0

39.8

8.2

-0.7

Provoz sportoviště (streetball + kopaná)

50.5

39.8

10.7

-

Tabulka 6: Výpočet korekce na zbytkový hluk

K = - 10 lg (1 – 10-0,1L)

(dB)

Kde:
L je rozdíl mezi hladinou akustického tlaku měřeného zdroje hluku a hladinou akustického tlaku
zbytkového hluku.
Při stanovení hodnoty L se neuvažuje nejistota.
Je-li:
a) L > 10 dB nekoriguje se;
b) L < 4 dB (tj. K > 4 dB), nejsou žádné korekce na zbytkový hluk dovolené – hluk měřeného
zdroje nelze jednoznačně odlišit od zbytkového hluku.
Hodnoty korekce K jsou uvedeny v následující informativní tabulce:
L
(dB)
K
(dB)

10

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.9

1.0

1.1

1.3

1.4

1.7

1.9

2.2

Korekce se odečítá od změřené hladiny akustického tlaku zdroje hluku.
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HODNOCENÍ SHODY SE SPECIFIKACEMI
Právní úprava

Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - § 30 odst. 3
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány
k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských
pozemků32b a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí 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 vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti77 ve stavbách zařízení pro
výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné
místnosti77 ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na
základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového
nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný
z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
32b)

77)

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů - § 2 základní pojmy
b) hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického
tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových
pásmech, o 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech
a je vyšší než hladina prahu slyšení; hlukem s tónovými složkami je vždy hudba nebo zpěv
p) stacionárními zdroji hluku se rozumí 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
s) prostorem významným z hlediska pronikání hluku se rozumí 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.
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Požadavky na výsledek zkoušky
Aby byly splněny požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, bude nutné dodržet následující:
-

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T pro hluk z provozu
stacionárních zdrojů (provozovny apod.) je v následující tabulce:
-

Druh chráněného prostoru

Chráněný venkovní prostor staveb (RD, BD)

LAeq,8h (dB)

LAeq,1h (dB)

v době 6 - 22 hod

v době 22 - 6 hod

50*

40*

*V případě hluku s tónovými složkami se přičte další korekce -5 dB.
Tabulka 7: Limit hluku pro provoz stacionárních zdrojů

Pro hluk ze stacionárních zdrojů se stanoví A LAeq,T pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin v době denní a pro nejhlučnější hodinu v době noční.

Rozhodovací pravidlo
Při porovnání shody se specifikacemi, pro úlohu měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve
venkovním prostředí, se nejistota měření vždy ODEČÍTÁ od naměřené hodnoty
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Seznam a popis posuzovaných bodů
Venkovní sportoviště nemá danou maximální kapacitu sportovců. Měření bylo provedeno
při uvažovaném nejvyšším vytížení hřiště cca 13 sportovci současně. Při vyšším počtu sportovců
plocha nebyla dostatečná pro současný provoz více sportů, ale pouze hromadného utkání.
Měření bylo po konzultaci se zákazníkem i majiteli RD Lazsko 65 při nehlučnějších sportovních
činnostech (basketbal, nárazy míče o desku koše a narážení míče / míčku do cvičné zdi)
Provoz venkovního sportoviště byl uvažován po celou dobu hodnoceného intervalu osmi po sobě
jdoucích nejhlučnějších hodin doby denní.
- RD Lazsko 65 (severní fasáda) - měřicí bod MB_1
- objekt:
RD Lazsko 65, Lazsko
- umístění mikrofonu: ve vzdálenosti 2.0 (±0.1) m od severní fasády objektu, na terase s okny
do vstupní chodby a koupelny, ve výšce 1.8 (±0.1) m nad zpevněnou plochou,
osa mikrofonu směřována proti venkovnímu sportovišti
- GPS souřadnice:
49.6265078N, 14.0073419E
- RD Lazsko 65 (východní fasáda) - měřicí bod MB_2
- objekt:
RD Lazsko 65, Lazsko
- umístění mikrofonu: ve vzdálenosti 2.0 (±0.1) m od severovýchodního rohu objektu,
u okna nejbližší obytné místnosti, ve výšce 2.2 (±0.1) m nad terénem,
osa mikrofonu směřována proti venkovnímu sportovišti
- GPS souřadnice:
49.6264878N, 14.0074383E
Definice

Název

Uplatnění korekcí
Naměřená
hodnota
LAeq,T

Název zdroje

Provoz sportoviště
(streetball + tenis)
MB_1
Provoz sportoviště
(streetball + kopaná)
Provoz sportoviště
(streetball + tenis)
MB_2
Provoz sportoviště
(streetball + kopaná)

Přepočty

Výsledná hodnota

Korekce
Útlum
Korekce na
na odraz Korekce
hluku
zbytkový
Nejistota
hluku od na délku vlivem
hluk
měření
fasády
trvání vzdálenosti
KR
KO

Vypočtená
hodnota
LAeq,T

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

49.3

-0.5

-

-

-

-1.6

47.2

50.1

-

-

-

-

-1.6

48.5

48.0

-0.7

-

-

-

-1.6

45.7

50.5

-

-

-

-

-1.6

48.9

Tónová složka: ne
Limitní hodnota LAeq,8h = 50 dB - den
Nepřekračuje limitní hodnoty hluku pro dobu denní
Tabulka 8: Porovnání s limitními hodnotami (měřicí bod MB_1 až MB_2)
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Výrok o shodě
Hladina hluku z provozu venkovního sportoviště, parcela č. 645, k.ú. Lazsko po instalaci nových
herních prvků nepřekračuje požadované limity hluku ve venkovním chráněném prostoru
a venkovním chráněném prostoru staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Stávající provozní řád předepisuje následující provoz venkovní sportovní plochy:

Obrázek 9: Stávající provozní řád hřiště

Pro případné snížení hladiny hluku z nárazu míče do desky basketbalového koše mohou být
provedeny následující úpravy:
- odstranění stávající kovové síťky a nahrazena syntetickou
- ukotvení desky do nosného profilu přes pružné podložky ke snížení doby kmitání po
nárazu míče
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SYMBOLY A POUŽITÉ ZKRATKY

LAeq,T............. imisní ekvivalentní hladina akustického tlaku A, měřená ve stanoveném místě
LAF1%............. hladina akustického tlaku A překročená v 1% doby z uvažovaného (měřeného)
časového intervalu
LAF5%............ hladina akustického tlaku A překročená v 5% doby z uvažovaného (měřeného)
časového intervalu
LAF50%............ hladina akustického tlaku A překročená v 50% doby z uvažovaného (měřeného)
časového intervalu
LAF90%............ hladina akustického tlaku A překročená v 90% doby z uvažovaného (měřeného)
časového intervalu

5

PROHLÁŠENÍ LABORATOŘE

Proti obsahu protokolu lze podat stížnost do šesti měsíců od jeho převzetí zákazníkem.
Námitky a stížnosti se podávají písemně. Přesný popis postupu podání stížnosti uveden na cenové
nabídce.
Zkušebna je oprávněna užívat odkaz na dohodu o vzájemném uznávání zkoušek a logo
ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation- Mutal Recognition Arrangement Dohoda o vzájemném uznávání - Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří)
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