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Věc: Vyhodnocení protokolu o zkoušce č.: 005/LB/HI09 

HODNOCENí VÝSLEDKU 

Měřeni a vyhodnoceni bylo provedeno dle Nařlzen í vlády č.148/2D06 Sb. § 10 
HygJenl cké limity hluku v chráněném vnltřnírn prostoru staveb, 

v chráněném venkovnim prostoru staveb 
a v chráněném venkovnlm prostoru 

Odst.3 Hygienický limíl v hladině maxim~!nlho, .aI\l:J~t!~~.é.~p:{I~(j"0 ;~ 'S,E;l,s,taf\Qyi; p.r9..~lul\~rřrCr se ze zdrojů uvnitř objektu součtem
 
základnl hladiny maximálnlho akU?tiQk~~p~flak~_~4 ·t'~á~~ě:-lnt;trii~:~Qd'~.~Wte]:~I·p ři!iHt~J!Ai~!l'ZR~~d/_ul:)~ chráněného vn ltřního prostoru
 
a denn! a nočnt době podle pFllc>'nť;~\g;~.v,~9.í1;i)i,tf ff~n~ifN .~(jBs fi·iljé:ir'ňlti.l(t6 nóve ' Sičžk~ .n~}[9;:~~yÝrazn ě infonma~nr chara~ter ,
 
přičte se dalšl korekce -5dB. ,Z'~-,h!y l;( 'f-B:~:?dr9J lf ' nvh l t ř objektu se poklád á I hluk ze zdrojů l!.~~t~!1yp!:l mimo tento objekt, který do
 
t~hoto o.bjektu pronik~ jiným.zP~9~~'§p'ém"'ňéž'vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podlažr~.:: ~l.f-:.*' ~:~i'
 
Prlloha c. 2: Hotelove pokoje denn! doba korekce +10 dB, noční doba korekce O dB. " :" .'j:-~-; . 'i.."
 . ... ... :... ,:, ,,, ~: ' 

Výsledná hladina z naměřených hladin hluku ( LpAmax = aritmetický průměr + 1;65.* směrodatná odchylka) Je uvedena včetně 
rozšířené nejistoty měřenI. . 

V' Id' hlrys e na adlma 

MM Lmax HP korekce limit výsledná Př e kr očeni 

MM 30,7 23,4 -1 3'5' 29,7 NE 

V době měření při daném zdroji hluku LAeq,T = 82,2 dB(A) bylo prokazatelné dodržení 
hygienického limitu pro denní dobu. 
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V Liberci dne: 21.01,2009 
Příloha: Protokol o zkoušce Č. 005LB/H/09 

Vyhodnocení protokolu o zkoušce nenahrazuje rozhodnutí ne o schválení jiným orgánem. 

Zdravotní ustav se sídlem v Liberci 
tel: + 420 482 411 643, 603851 540 U Sila 1139 
fax : +420482411 601 463 11 Liberec 
e-mail: zounek@zulib.cz 
http://W\WI.zulib.cz 
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