
Vyhodnocení naměřený ch dat uveden ých v protokolu 080314S807 

Vyhodnocení naměřených hodnot 

Dle citovaného nařízení vlády č .148/2006 Sb. je hygienický limit v hladině maximálníh o 
akustického tlaku A: 

LAmax 

L Anlax 

40 dB (pro denní dobu 6:00 až 22 :00 hod .) 
30 dB (pro noční dobu 22 :00 až 06:00 hod .) 

Jde-li o hluk s tón ovými složkami nebo má-li výrazně 

k~rekce -5 dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba 
informačn ím charakterem se považuje řeč. 

LAmax = 35 dB (pr o denní dobu 6:00 až 22 :00 hod.) 
LAmax = 25 dB (pro noční dobu 22 :00 až 06:00 hod .) 
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Tabulka Č. 1 : Vyp očtené hodnoty L Amax na M.M .l při koncertu kapely FEHER FEKETE 
KEREK 

Místo I Režim 

měření , provozu 

koncertM.M.l 

Výsledná 

LAma' 
(dB) 

r

44,9 

M.M.l - Rodinný dům čp . 22 Pod Skalkou - chráně ný vnitřní prostor stavby - kuch yň . 

F , . ~ji štčná maximální hladina akustického tlaku A na M.M.1 při koncertu kap ely FEI-ffiR 
~KETE KEREK nevyhovuje hygienickému limitu v maximální hladině akustického tlaku A 

v ~h ráněném vnitřním prostoru stavby L Amax = 35 dB (pro denní dobu 06:00 až 22 :00 hod.) 
a l.AJIJ"' = 25 dB (pro n o ční dobu 22:00 až 06:00 hod.). 

Z<\věr 

př L:e kons~at~vat, že při konání koncertu kapely FEHER FEKETE KEREK je prokazatelně 
do~kro~ell hyglel1lcký limit v hladině maximálního akustického tlaku A LAJnax = 35 dB pr o denní 

u a Amax = 25 dB pro noční dobu . 

PO~námka 
v cšl-; . 
a - _era poro vnání n aměř en' h . .. 

prlpadné uvede ní h d o . yc hodn ot s hodn otami pož ad o van ými u v ád ění t č chto ho dn ot v tomto posou zeni 
o notlclho vý ro ku je pro ved en o mimo rám ec akred itace dle ČSN EN rSOflEC 17 025 :2005. 

V l'u . drnove ne; 
8. dubna 2008 

VVl-..- IVracovala:
 
Marcela P aděrová
 

SchVálil : 
Ing. Jaromír Lebed d ' d" ~~/ ==:> a, ve OUCI tvr ze Turnov 6 ./ 
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