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MĚŘENÍ EMISÍ HLUKU 
 

 

Jednou z povinností výrobců nebo distributorů je uvádět na trh ČR a EU pouze výrobky, které mj. splňují 
požadavky směrnice 2000/14/ES (NV č. 9/2002 Sb.) z hlediska emisí hluku. 

 

O plnění tohoto požadavku je výrobce nebo distributor povinen vydat ES prohlášení o shodě! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJIŠŤUJEME ČINNOSTI PRO POSOUZENÍ SHODY 

Státní zkušebna strojů a.s. jako AO 255/NB 1016 zajišťuje činnosti při posouzení shody a pro tuto oblast 
nabízíme měření za použití metod podle přílohy III výše uvedené směrnice (NV): 

• měření akustického výkonu zařízení jako podklad pro stanovení garantované hladiny akustického výkonu 
a jako podklad pro vydání ES prohlášení o shodě; 

• stanovení garantované hladiny akustického výkonu. 

 

 

DALŠÍ SLUŽBY V OBLASTI MĚŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ 

Měření hluku a vibrací vyzařovaných strojním zařízením pro splnění požadavku směrnice 
2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.) 

• měření hluku emitovaného strojním zařízením na pracovním místě, 

• měření akustického výkonu strojního zařízení, 

• měření zvuku akustického výstražného zařízení strojního zařízení, 

• měření a posouzení akustického výstražného zařízení strojního zařízení, 

• měření vibrací emitovaných strojním zařízením na pracovním místě. 

 

 

Uváděné předpisy se požívají ve znění jejich změn a doplňků bez jejich citování. 
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Směrnice 2000/14/ES (NV č. 9/2002 Sb.) se vztahuje na výrobky zařazené ve dvou skupinách. 
 

První skupinu tvoří zařízení vyjmenovaná v článku 12 
směrnice (v příloze č. 1 NV) a jedná se o zařízení, pro která 
jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku a pro 
která je povinná účast AO/NB. 

 
Druhou skupinu tvoří zařízení vyjmenovaná v článku 13 
směrnice (v příloze č. 2 NV) a jedná se o zařízení, pro která 
je stanoven požadavek určení garantované hladiny 
akustického výkonu a označení stroje údajem o garantované 
hladině akustického výkonu. 

 
Článek 12 směrnice (příloha č. 1 NV) 

Zařízení, pro která jsou stanoveny nejvyšší přípustné 
hodnoty emisí hluku a povinná účast AO/NB: 

• stavební výtahy na dopravu materiálu poháněné spalovacím 
motorem 

• stroje pro zhutňování: válce, vibrační válce, vibrační desky a 
pěchy 

• kompresory 
• ruční bourací a sbíjecí kladiva 
• stavební vrátky poháněné spalovacím motorem 
• dozéry 
• dampry 
• hydraulická rýpadla nebo lanová lopatová rýpadla 
• rýpadla-nakladače 
• grejdry 
• zdroje tlakové kapaliny 
• kompaktory odpadu s nakládacím zařízením 
• sekačky na trávu (žací stroje na trávu) 
• vyžínače trávníků nebo začišťovače okrajů trávníků 
• manipulační vozíky 
• nakladače 
• pojízdné jeřáby 
• motorové kultivátory 
• finišery na vozovky 
• elektrická zdrojová soustrojí do 400 kW  
• věžové jeřáby 
• svařovací generátory 

 

 
Článek 13 směrnice (příloha č. 2 NV) 

Zařízení, pro která je stanoven požadavek určení 
garantované hladiny akustického výkonu a označení stroje 
údajem o garantované hladině akustického výkonu: 

• zdvižné pracovní plošiny se spalovacím motorerm 
• křovinořezy 
• stavební výtahy na dopravu materiálu poháněné elektrickým 

motorem 
• pásové pily pro staveniště 
• jednokotoučové stolové pily pro staveniště 
• přenosné řetězové pily 
• kombinované pojízdné vysokotlaké myčky s vysavačem 
• stroje pro zhutňování: pěchy se vznětovým pohonem 
• míchačky na betonové směsi nebo maltu 
• stavební vrtáky poháněné elektrickým motorem 
• dopravníky a čerpadla betonové směsi a malty 
• pásové dopravníky 
• chladící zařízení na vozidla (trakční chladící zařízení) 
• vrtné soupravy 
• zařízení na plnění a vyprazdňování vozidel se zásobníky nebo 

cisternami 
• kontejnery na recyklované sklo 
• vyžínače travních porostů nebo začišťovače okrajů travních 

porostů 
• přenosné nůžky na živé ploty s vlastním pohonem 
• vysokotlaké pojízdné čističky 
• vysokotlaké vodní proudové čističky 
• hydraulická bourací kladiva 
• řezače spár 
• vyfukovače listí 
• sběrače listí 
• manipulační vozíky 
• pojízdné kontejnery na odpadky 
• finišery na vozovku vybavené lištou na zhutnění 
• soupravy na pilotovací práce 
• pokladače potrubí 
• rolby 
• elektrická zdrojová soustrojí nad 400 kW 
• samosběrné zametače 
• vozy na sběr odpadků 
• stroje na frézování vozovek 
• kypřiče 
• drtiče nebo štěpkovací stroje 
• sněhové frézy 
• pojízdné vysavače 
• rýhovače 
• automíchače betonové směsi 
• čerpací stanice na vodu 

 


