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1 Úvod 

 

Již od počátku našeho života jsme obklopeni zvukem. Pomáhá nám 

k dorozumívání, předávání informací a může varovat před nebezpečím. Asi proto je 

po zraku druhým nejdůležitějším smyslem člověka sluch. Tento citlivý orgán lidského 

těla ale může být ohrožen něčím, čemu říkáme hluk. 

 

S pojmem hluk se setkáváme v pracovním prostředí a nejenom v něm. Je to 

jednoduše řečeno nechtěný zvuk, který nás obtěžuje a má škodlivé účinky.  

 

Když jsem v roce 2004 nastoupil jako technik údržby do jednoho 

nejmenovaného podniku na výrobu lehkých chemických čističů pro domácnost, začal 

jsem se po nějaké době zajímat o hlučné prostředí ve výrobnách. Jednalo se hlavně 

o výrobnu plastových láhví pro čističe. V této výrobně se pracovalo osmihodinový 

třísměnný provoz. Když se jednoho dne začala jedna z pracovnic provozu stěžovat 

na bolesti hlavy a uší, nervozitu a nedoslýchavost v tišších prostředích, bylo našemu 

technickému úseku předložen úkol na vyřešení dané problematiky. 

 

 Abychom předešli trvalým nepříznivým vlivům hluku, je třeba jeho škodlivé 

účinky zamezit. Je třeba tyto účinky vyhledat, zaměřit, hodnotit. Posléze je třeba 

učinit opatření proti hluku. 

 

Cílem mé práce je zpracování obecného shrnutí hluku, jako faktoru životního 

prostředí, které má škodlivé účinky na člověka. V dalších kapitolách se zaměřuji ryze 

na studijní část technické akustiky, ze které plynule přecházím do výpočtů 

v ohraničeném prostoru. Následně pak uvádím problém z praxe a řešení problému 

v daném průmyslovém bloku, který jsem použil jako podklad pro vypracování této 

práce.   
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2 Hluk v pracovním prost ředí 

 

2.1 Co je hluk ? 

 

Hluk je jakýkoliv nechtěný zvuk, který se projevuje škodlivými účinky na 

zdraví. Rozeznáváme sluchové a mimosluchové účinky hluku. Podle časového 

průběhu se hluk dělí na ustálený, proměnný nebo impulsní a rozlišujeme akutní nebo 

chronické účinky hluku. Na pracovišti posuzujeme slyšitelný hluk, infrazvuk pod 20 

Hz a ultrazvuk nad 20 kHz. Hluk se měří v hladinách akustického tlaku, normovaným 

podle fyziologie slyšení a vnímání akustických signálů. 

 

Hluk, škodlivý nebo rušivý zvuk, vzniká jako vedlejší produkt lidské činnosti při 

provozu strojních zařízení používaných v řadě průmyslových oborů. Je dobře známo, 

že dlouhodobá expozice nadměrnému hluku vede k trvalému poškození sluchu. 

Závažné však jsou i mimosluchové účinky hluku. Ochrana před nepříznivým 

působením hluku a vibrací je upravena zákonem a zákoníkem práce. 

 

 

2.2 Hluk jako faktor životního prost ředí 

 

Za hluk označujeme jakýkoliv škodlivý, rušivý nebo pro člověka nepříjemný 

zvuk. Z fyzikálního hlediska představuje zvuk mechanické vlnění pružného prostředí 

v kmitočtovém rozsahu normálního lidského sluchu od 20 Hz do 20 kHz.  

 

Zvuk se šíří od zdroje prostřednictvím vln přenášejících akustickou energii. 

Zvuk v pásmu kmitočtů od 20 Hz do 40 Hz považujeme za nízkofrekvenční a od 8 do 

16 kHz za vysokofrekvenční. Akustické kmitání o kmitočtu nižším než 20 Hz 

označujeme za infrazvuk a zvuk o kmitočtu nad 20 kHz za ultrazvuk. (obr. 2.1) 
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Hluk vzniká jako vedlejší produkt lidské činnosti při provozu jakéhokoliv 

strojního zařízení používaného v řadě průmyslových oborů (např. strojírenství, 

hutnictví, hornictví), dopravě, zemědělství atd. Vhodným příkladem zdrojů hluku 

mohou být strojní zařízení a ruční nářadí s pneumatickým, hydraulickým nebo 

elektrickým pohonem, nebo stroje či dopravní prostředky vybavené vlastním 

spalovacím motorem.  

 

K růstu hlučnosti přispívají i některé tendence při vylehčování konstrukcí strojů 

a zařízení. Významným měřítkem kvality výrobků se stává poměr mezi výkonem        

a vlastní hmotností. Odlehčené a ne zcela dobře z hlukového a vibračního hlediska 

vyvinuté konstrukce strojů a staveb často ztrácejí zvukoizolační schopnost                

a způsobují prudké zvýšení vyzařování akustického výkonu. 

 

Z naznačených příčin vzniku a růstu hlučnosti můžeme učinit závěr, že 

z hlediska ochrany člověka před nadměrným hlukem si musíme všímat zejména 

těchto oblastí: 

- konstrukce a výroby strojů a zařízení, 

- pracovního prostředí, 

- venkovního prostoru a 

- vnitřního prostoru obytných budov a staveb 

 

 

 

Obr. 2.1 – Frekvenční (kmitočtová) charakteristika zvuku 
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2.3 Účinky hluku na člov ěka 

 

 Základem určujícím účinek hluku je jeho intenzita. Člověk se necítí dobře 

v prostředí s nezvykle nízkou hladinou akustického tlaku A. Hodnoty okolo 20dB 

považuje většina lidí jíž za hluboké ticho. Hladinu 30dB hodnotí lidé jako příjemné 

ticho.  

Od 65dB výše se začínají již nepříznivě projevovat účinky hluku zejména 

změnami vegetativních reakcí. Při trvalém pobytu v prostředí, kde hladiny 

akustického tlaku přesahují 85 dB již vznikají trvalé poruchy sluchu. Současně se ve 

větší míře projevují účinky na vegetativní systém a celou nervovou soustavu. 

 

Při 130dB se obvykle účinky hluku mění na bolesti ve sluchovém orgánu. 

K protržení bubínku dochází při hladinách cca 160dB. Určitý přehled o kmitočtových i 

amplitudových oblastech podává diagram na obr. 2.2. 

 

 

  

 

 

 Nebezpečí hluku spočívá v tom, že lidský organizmus nemá prakticky proti 

působení akustických signálů významnější obranné funkce.  

Obr. 2.2 – Oblast slyšitelných frekvencí zvuku 
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2.4 Účinky hluku na sluchový orgán  

 

Dlouhodobé účinky hluku můžeme s určitým zjednodušením rozdělit do dvou 

kategorií:  

 

a) specifické (sluchové) ú činky   

 

 souvisí s činností a poruchami sluchového ústrojí vč. příslušné části mozku. Do této  

kategorie převážně zařazujeme:  

 

- Akutní akustické a explozní trauma  

- Chronické akustické trauma  

- Maskování  

- Ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí   

 

b) nespecifické (mimosluchové) ú činky  

 

- ovlivňují regulační procesy a projevují se poruchami srdečně-cévního systému, 

metabolismu, spánku, vegetativní rovnováhy a psychické výkonnosti a pohody. 

  

 

2.5 Specifické (sluchové) ú činky 

 

2.5.1 Akutní akustické a explozní trauma   

 

Akustické trauma  – poškození sluchového orgánu (vnitřního ucha) vzniká u 

krátkých zvuků vysoké intenzity (výstřely, exploze apod.). Intenzita hluku překračuje 

130 dB. Náhlou změnou tlaku dochází k poškození zvukocitlivých řasinek ve vnitřním 

uchu. Úraz se projevuje pocitem zalehnutí, tlakem v uších, pískáním a syčením. 

Šelesty jsou vnímány jen v tichu. Většinou u postižených nastává trvalá částečná 

ztráta sluchu obvykle nad 4 kHz.  

 

 



Bc. David Doležel 6 Hluk ve výrobně podniku 

Explozní trauma (barotrauma)  - úraz je způsobený tlakovou vlnou, která hlavně 

poškodí strukturu středního ucha. Tlaková vlna roztrhne bubínek (v nárazovém 

impulzu 160 – 180 dB). Vedle poruchy sluchu bývá často i porucha rovnováhy. Při 

velké intenzitě tlakové vlny se k poškození sluchového orgánu přidává poranění 

dýchacích cest. Pokles sluchu se dotýká širokého frekvenčního pásma.  

 

2.5.2 Chronické akustické trauma (nedoslýchavost z dlouhodobého p řetížení 

hlukem)  

 

Člověk může být při práci vystaven slabým, sotva slyšitelným zvukům, např. 

zvukům ventilace, chlazením počítače atd. Pokud tento zvuk nemá žádný informační 

význam, přestane ho po chvilce člověk vnímat. Tento jev se nazývá adaptace na 

prahu sluchu. Tato adaptace může trvat i několik týdnů. Projevem adaptace může být 

ztráta duševní pohody, bolesti hlavy, zažívací potíže a nespavost. Při silnějším hluku 

dochází k oslabením jeho vnímání, mluvíme o adaptaci organizmu na zvuk. Při 

dlouhodobém působením hluku, dochází k dalšímu snižování hlasitosti, dochází k 

sluchové únavě. Sluchová únava může trvat od půl minuty po několik hodin až dnů. 

Při skončení hluku sluchová únava odeznívá.  

 

Při akumulaci se doba podeznění prodlužuje, to je zapříčiněno vyčerpáním 

adaptačních mechanismů. Tento stav se nazývá přetížení sluchu.  Projevuje se 

pocitem zahlušením v uších i po skončení práce, pocity tlaků v hlavě a uších, šelesty 

a pískáním v uších. Dochází k poškození zevních smyslových buněk pro vnímání 

jemných zvuků. Tato porucha je na frekvenci 4 – 6 kHz, neovlivňuje možnost 

dorozumění. Postupným přetěžováním dochází k poškození vnitřních vláskových 

buněk. Zde dochází ke změnám slyšení řeči na pozadí mírného šumu. Poruchu 

zpočátku odhalí jen audiometrické vyšetření, kdy je zjišťován pokles ostrosti sluchu 

při frekvenci 4 kHz, typický pro poškození sluchu hlukem. Toto poškození se nedá 

léčit, neboť dochází k poškození a ztrátě smyslových buněk. 
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2.5.3  Maskování  

 

Pokud máme dva zdroje nestejných hluků, co se hlasitosti týče, lze pro 

přibližnou orientaci uvést, že dochází ke sníženému vnímání hluku slabšího. Rozdíl 

intenzit musí být  přibližně o 10 dB větší. 

 

 

2.5.4  Nespecifické (mimosluchové) ú činky  

 

Nepříznivé projevy hluku na člověka mohou mít za následek poruchy srdečně-

cévního systému, metabolismu, spánku, vegetativní rovnováhy a psychické 

výkonnosti a pohody. Účinky hluku ovlivňují i určitá centra v mozku, a tím i centra pro 

řízení autonomních reakcí, tj. reakce, které probíhají bez našeho vědomí.  

 

V pracovním procesu vede hluk k narušení koordinace jemných pohybů, 

kolísání soustředěnosti a narušuje proces učení. Při vystavení zaměstnance hluku, s 

intenzitou vyšší než 100 dB, dochází k ovlivnění srdeční frekvence. Rozhodujícím 

faktorem hluku, při působení na člověka, je intenzita, frekvence hluku a časový 

průběh. Nejvíce zdravotní stav člověka ovlivní zvuk při frekvencích nad 2 000 Hz, 

zvuky vyvolávající úlek a stav vzrušení. Účinky zvuku na člověka působí zcela 

individuálně. Záleží na věku, zdravotním stavu a na vztahu ke zdroji hluku. Hluk 

produkovaný vlastní činností působí méně rušivě. 
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3 Legislativa k problematice hluku a hodnocení 

 

Stěžejní právní předpisy, ve kterých jsou uvedeny základní povinnosti             

a požadavky na ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou následující:  

 

- zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých 

souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů  

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně před nepříznivými účinky hluku           

a vibrací  (prováděcí předpis zákona)  

 

Stručný obsah zákona s ohledem k problematice hluku  

 

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti 

ochrany a podpory veřejného zdraví, soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, 

jejich působnost a pravomoc, úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti 

hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového 

zatížení životního prostředí.  

 

Hluk je definován v § 30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného 

zdraví a změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, jako 

cit.: „Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický 

limit stanoví prováděcí právní předpis.“  

 

Zákon konkretizuje osobu, která je odpovědná za požívaní zdroje hluku nebo 

vibrací. Definuje, co se rozumí zdrojem hluku a zakládá povinnost této osobě 

dodržovat stanovené hygienické limity. Za odpovědnou osobu zákon považuje 

osobu, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku 

nebo vibrací. Konkrétně pak zákon vyjmenovává:  

- provozovatel letiště (zákon č. 49/1997 Sb., O civilním letectví), - 

-  vlastník nebo správce pozemní komunikace (zákon č. 13/1997 Sb., O 

pozemních komunikacích),  

- vlastník dráhy (zákon č. 266/1994 Sb., O drahách). 

Odpovědná osoba, která používá, popřípadě provozuje zdroje hluku a vibrací 

má povinnost technickými, organizačními a dalšími opatřeními, v rozsahu stanovené 
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tímto zákonem a prováděcím právním předpisem, zajistit, aby hluk nepřekračoval 

hygienické  limity, upravené prováděcím právním předpisem pro:   

- chráněný venkovní prostor  

- chráněné vnitřní prostory staveb  

- chráněné venkovní prostory staveb  

a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.  

 

Zákon také pamatuje na používání zdrojů hluku nebo vibrací, při nichž nelze z 

vážných důvodů dodržet stanovené hygienické limity. Tyto zdroje hluku nebo vibrací 

mohou být provozovány jen na základě povolení vydaného příslušným orgánem 

ochrany  veřejného zdraví. Orgánem ochrany veřejného zdraví je podle § 82 odst. 2 

písm. a) zákona krajská hygienická stanice. O povolení nadlimitního zdroje hluku 

nebo vibrací žádá provozovatel. Orgán ochrany veřejného zdraví vydá časově 

omezené povolení, jestliže provozovatel prokáže, že hluk nebo vibrace budou 

sníženy na rozumně dosažitelnou míru.  

 

Rozumně dosažitelná míra je v zákoně citována jako: „Rozumně dosažitelnou 

mírou  se rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření      

a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený i 

s ohledem na počet  fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo 

vibracím.“  

 

Jak už je výše napsáno, povelení provozovatel dostane po doložení technické  

dokumentace. Ta bude obsahovat provedené opatření ke snížení hluku nebo vibrací 

a jeho účinnost k vynaloženým nákladům na protihluková nebo antivibrační opatření. 

Orgán ochrany veřejného zdraví na základě technické dokumentace rozhodne, jestli 

jsou protihluková opatření efektivní a dostatečná k vynaloženým nákladům na 

protihluková opatření.  

 

Stručný obsah na řízení vlády, s ohledem k problematice hluku  

 

Hygienické limity hluku a vibrací stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,  

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jako prováděcí předpis  
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zákona. Nařízení vlády stanovuje hygienické limity pro pracoviště, minimální rozsah 

opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a hodnocení rizik hluku a vibrací pro 

pracoviště. Dále stanovuje hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor 

staveb, chráněný venkovní prostor staveb, chráněný venkovní prostor a hygienické 

limity vibrací pro chráněný vnitřní  prostor staveb. Stanovuje způsob měření              

a hodnocení hluku a vibrací.  

 

Hygienický limit je nejvyšší přípustná hodnota hluku nebo vibrací, stanovená 

pro místo výkonu práce nebo pobytu, z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými 

účinky hluku nebo vibrací.  

 

3.1 Hygienické limity hluku, p řípustné hodnoty 

 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro místo výkonu práce. 

Pro přehlednost slouží tabulka hygienických limitů, vyjádřených ekvivalentní hladinou 

hluku pro ustálený a proměnný hluk pro osmihodinovou pracovní směnu, tab 3.1. 

 

 

 

 

Nařízení dále stanovuje hygienické limity pro impulsní hluk, vysokofrekvenční 

hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk. 

Tab. 3.1 – Hygienický limit hluku je závislý na druhu vykonávané práce (duševní náročnosti práce). 
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4 Metody protihlukovému opat ření 

 

Při snižování hluku je třeba se soustředit především na oblast výroby a použití 

strojů, kde se mohou podnikat nejúčinnější opatření. Způsoby používané při boji 

s hlukem je možno rozdělit do několika základních metod. 

 

1.metoda – redukce hluku ve zdroji , spočívá buď v úplném odstranění 

zdroje hluku nebo ve snižování jeho hlučnosti. Tento způsob boje s hlukem dává 

nejúčinnější opatření, která vyžadují především mnohem nižší finanční náklady než 

opatření dodatečná. Metodu redukce hluku přímo u zdroje je možno uplatňovat při 

konstrukci a stavbě strojů, technologických a dopravních zařízení, atd… 

 

2.metoda – metoda dispozice  je založena na vhodném situování hlučných 

strojů a zařízení, respektive celých hlučných prostorů od chráněných a méně 

hlučných. Uvnitř budov to znamená situovat chráněné místnosti na straně odlehlé od 

místnosti, v nichž jsou zdroje hluku, pokud nejsou dostatečně izolovány jak proti 

šíření hluku vzduchem, tak i konstrukcí stavby.  

 

3.metoda – metoda izolace, spočívá ve zvukovém odizolování hlučného 

zdroje, zařízení nebo celého hlučného prostoru od prostoru chráněného. Této  

metody využívá především stavební akustika, která se zabývá výpočtem, 

navrhováním a stavbou zvukoizolačních příček, stropů, krytů apod…  

 

4.metoda využívá poznatků prostorové akustiky , zejména zvukové 

pohltivosti, což je vlastnost některých hmot a konstrukcí, jejichž úkolem je pohlcovat 

akustickou energii a přeměňovat ji na teplo. Této metody se používá při snižování 

hlučnosti uvnitř místností a v určitých akusticky náročných prostorech 

 

5.metoda , spočívá v používání osobních ochranných pom ůcek . Uplatňuje 

se teprve tehdy, jestliže předcházející uvedené metody nebylo možno z určitých 

důvodů použít, nebo nedosahují-li dostatečného snížení hlukové expozice člověka. 

V těchto případech musí pracovník použít osobních protihlukových pomůcek jako 

jsou různé tlumící zátky vkládané do ucha, sluchátkové chrániče a přilby. 
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Nejlepších výsledků při snižování hlučnosti se dosáhne při využití vhodné 

kombinace všech uvedených metod. Přednostně je třeba využívat ty metody, které 

při daném řešeném problému dávají nejvyšší snížení hlučnosti a přitom jsou cenově 

dostupné.  

 

Při plánování a použití technických nebo jiných opatření proti hluku se 

objevuje často i otázka jejich nákladnosti a ekonomického hodnocení. Z rozborů 

nákladů různých buď teprve projektovaných nebo již realizovaných investic v naší 

republice vyplývá, že podíl akustických řešení tvoří asi 0,5% celkových 

projektovaných nákladů. U staveb, kde správná akustická funkce je jedním ze 

základních cílů stavby, roste podíl akustických opatření až na 5% celkových nákladů.  

 

Nadměrný hluk je někdy generován i zařízeními, které s vlastním 

technologickým procesem nemají nic společného. Příkladem mohou být nevhodně 

navržená větrací, klimatizační a otopná zařízení, jejichž hluk může být srovnatelný 

nebo i vyšší než hluk vlastních výrobních strojů. 

 

Opatření řešení hlukovou situaci na pracovištích i v oblasti komunální hygieny 

je možno shrnout do následujících bodů: 

 

a) konstrukční úpravy strojů vedoucí ke snížení hluku 

b) použití krytů a překážek proti hluku 

c) použití tlumičů hluku 

d) použití izolátorů chvění 

e) použití speciálních materiálů omezujících vyzařování hluku 

f) změna technologie 

g) vhodné rozmístění zdrojů hluku a chráněných prostor 

h) organizace práce a provozu zařízení. 

 

Vyjmenovaná opatření mohou z velké části aplikovat pracovníci v oblasti 

strojírenství a projekce strojních zařízení. 
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5 Technická akustika a základní pojmy 

 

5.1 Zvuk  

 

 Podstatou zvuku je mechanické kmitání pružného prostředí ve frekvenčním 

rozsahu 20 až 20 000 kmitů za sekundu, které se šíří konečnou rychlostí určitým 

prostředím. Akustická vlna se ve  vzduchu pohybuje rychlostí cca 340 m/s.   

 

Zvuk se může šířit v plynech, spalinách i pevných látkách ve formě 

akustického vlnění. V homogenním izotropním prostředí se šíří vlnění přímočaře. 

Podle  toho, zda částice prostředí kmitají ve směru šíření vlnění nebo kolmo k němu, 

dělíme vlnění na podélné a příčné.  

 

5.2 Akustická vlna 

 

 Vlnění, které se šíří v trojrozměrném prostoru nazýváme prostorovým vlněním. 

Jednodušším případem je vlnění v bodové řadě, tzn. že se vlnění šíří po souřadné 

ose. Bodovou řadu, ve které se má šířit podélné vlnění je schématicky možno 

znázornit na obrázku 5.1 

 

 

 

 Jednotlivé hmotné body prostředí jsou vzájemně ovlivňovány 

mezimolekulárními silami, které jsou ve schématu nahrazeny pružinkami. V klidové 

situaci jsou pružinky mezi hmotnými body stejně stlačeny. Vychýlíme-li první bod 

z rovnovážné polohy ve směru osy x, nastane v důsledku pružné vazby pohyb i u 

ostatních bodů a sice tak, že se rozruch šíří bod po bodu vždy s určitým zpožděním, 

neboť rychlost šíření akustického signálu má konečnou velikost. 

 

Obr. 5.1 – Bodová řada bez deformací 
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 Vývoj akustické vlny a její průběh výchylek vznikajícího podélného vlnění 

v bodové řadě  je znázorněn na obr. 5.2. Je zde patrné, jaký bude okamžitý stav 

výchylek jednotlivých molekul z určitý časový interval pro různé násobky doby kmitu 

T. 

 

 

 

 Posunutí hmotných bodů odpovídá vlnění podélnému. Podobným způsobem 

by bylo možno zakreslit i kmitání molekul při vlnění příčném, při němž je však rovina, 

ve které dochází k pohybu molekul, kolmá na směr šíření signálu. 

 

 V technické akustice se výchylka hmotného bodu, který přenáší akustický 

signál značí písmenem u. 

 

( )0sin ϕτω += wuu O         (5.1) 

 

kde je  u [m]  - akustická výchylka 

  u0 [m] - amplituda akustické výchylky. 

 

 

Akustická výchylka je obecně vektorová veličina charakterizující okamžitou 

vzdálenost částice od její rovnovážné polohy. Podobným způsobem můžeme popsat 

i příčné vlnění v bodové řadě.   

Obr. 5.2 – Vývoj akustické vlny v bodové řadě 
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Rychlost šíření rozruchu se názývá rychlostí šíření zvuku c [m/s] a pro 

homogenní prostředí je to konstantní hodnota.  

 

 Bude-li nás zajímat, jaká je okamžitá akustická výchylka v určité odlehlosti x 

od počátku, musíme respektovat ve výpočtu fakt, že rozruch šíří v bodové řadě 

konstantní rychlost zvuku a proto bude děj v odlehlosti x opožděn o čas  ∆τ , který je 

nutný k uražení této dráhy. 

 

 
c

x=∆τ          (5.2) 

 

kde je  c  [m/s]  - rychlost šíření akustické vlny. 

 

 Pro výchylku kmitajícího bodu (akustickou výchylku) potom sestavíme výraz:

  

 






 ±=
c

x
uu O τωsin         (5.3) 

 

 

 

 Záporné znaménko platí pro šíření vlny v kladném smyslu osy x a kladné 

naopak. Tuto funkční závislost můžeme vyjádřit pomocí diagramu obrázku 5.3, kde je 

okamžitá výchylka vynášena v závislosti na vzdálenosti. 

 

 

5.3 Vlnová délka 

 

 Na obrázku 5.3 je zakótována veličina λ [m], která se nazývá délkou vlny. Je 

to vzdálenost mezi nejbližšími dvěma body bodové řady, u nichž je v daném 

časovém okamžiku stejný akustický stav. Jinak lze říci, že je to vzdálenost, kterou 

zvuková vlna urazí za dobu jednoho kmitu T.  

 



Bc. David Doležel 16 Hluk ve výrobně podniku 

Délka vlny je důležitým akustickým parametrem, který umožňuje modelování 

v akustice. Mezi délkou vlny, frekvencí a rychlostí šíření zvu ku platí následující 

vztah: 

            cf =⋅λ         (5.4) 

 

kde je  λ [m]  - vlnová délka 

  c  [m/s]  - rychlost šíření zvuku 

  f  [Hz]  - frekvence kmitání 

 

 

 

 

 

5.4 Akustická rychlost 

 

 Rychlost a jakou kmitají jednotlivé částečky prostředí, kterým se šíří akustická 

vlna, nazýváme akustickou rychlostí v [ m/s]. Výraz pro její výpočet získáme tak, že 

provedeme první parciální derivaci akustické výchylky(5.3).   

  






 ±=
c

x
uu O τωsin         (5.3) 

 

 

  








 ±=
∂
∂=

c

x
u

u
v O τωω

τ
cos        (5.5) 

 

Obr. 5.3 – Akustická výchylka jako funkce vzdálenosti 
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 Porovnáme-li mezi sebou vztahy (5.3) a (5.5) zjistíme, že se výchylka od 

akustické rychlosti liší jak amplitudou, tak i fází. Funkce sin  je proti funkci cos  fázově 

pootočena o π/2. Akustická rychlost je jednou z nejdůležitějších akustických veličin a 

je jí nutno přísně odlišovat od rychlosti šíře zvuku. Její velikost je o mnoho řádů 

menší než rychlost šíření zvuku. 

 

5.5 Akustický tlak 

 

 Na obr. 5.2 je také znázorněno, že při šíření vlnění v bodové řadě lze v daném 

časovém okamžiku najít místa, kde dochází ke shluku většího počtu kmitajících bodů 

a naopak také místa, kde je menší hustota molekul. Tomu odpovídají v plynech a 

kapalinách místa přetlaku a místa podtlaku. S tímto zhuštěním a zředěním částic 

souvisí změny celkového statického tlaku vzduchu.  

 

  Na obrázku 5.4. je vyznačen celkový statický tlak jako součet středního 

barometrického tlaku pb  

  

  

Obr. 5.4 – Časový průběh celkového statického tlaku vzduchu 

 

 Průběh akustického tlaku je z hlediska matematického zápisu totožný 

s průběhem akustické výchylky nebo akustické rychlosti. Pro harmonický signál 

možno psát výraz: 
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 −=
c

x
pp O τωcos         (5.6) 

  

 

 








 −
= c

x
jw

OepP
τ

        (5.7) 

 

 

kde je  p0 [Pa] - amplituda akustického tlaku 

  P [Pa] - komplexní hodnota akustického tlaku 

 

 

Nejslabší tlak, jaký je schopné lidské ucho vnímat, je akustický tlak 2·10-5 Pa. 

Největšímu tlaku, při kterém ještě nepociťujeme bolest, odpovídá akustický tlak 200 

Pa. Máme tedy  stanovený rozsah akustického tlaku 2·10-5 – 200 Pa, to odpovídá 

poměru 1 : 10 000 000. Tak  velký akustický rozsah tlaku je velmi těžké jednoduše 

vyjádřit.  Proto k zjednodušení tohoto  rozsahu byla stanovena jednotka decibel [dB]. 

 

 

5.6 Hladina akustického tlaku 

 

Hladina akustického tlaku slouží k zjednodušení velkého rozsahu akustického 

tlaku. Ke snížení rozsahu bylo docíleno logaritmickým poměrem ke vztažné hodnotě. 

Hladina akustického tlaku je definována vztahem: 

 

 

0

log20
p

P
L =   [dB]       (5.8)  

 

 

kde je  p0 [Pa] - vztažná hodnota akustického tlaku p0 = 2.10-5 Pa 

  P [Pa] - komplexní hodnota akustického tlaku 

 

resp. 
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6. Prostorové vln ění 

 

Jestli že se budeme chtít zabývat šířením hluku v uzavřených prostorách, 

budeme hovořit o prostorovém vlnění. 

 

V praxi se velmi často setkáváme s případy, že zdroj hluku je umístěn 

v prostoru nebo je do tohoto prostorou přiváděn určitý akustický výkon, např. 

vzduchotechnickým potrubím. Ve většině případů se setkáváme s místnostmi, které 

jsou vytvořeny navzájem kolmými rovinnými plochami. V této kapitole se budeme 

zabývat šířením zvuku právě v takových prostorách.  

 

Začne-li zdroj hluku vyzařovat akustickou energii, bude se tato energie šířit 

všemi směry ve tvaru kulových vlnoploch, dokud nenarazí na překážku, v našem 

případě na stěnu místnosti, ale také k místu řešení, resp. posluchači.  

 

6.1 Vlnoplochy 

 

 Jako vlnoplocha se označuje množina bodů v prostoru, které  při vlnění za 

rozruchu kmitají se stejnou fází. Dvě velmi blízké vlnoplochy vyslané ze stejného 

zdroje zvuku jsou podobné. Z místa vzniku vlnoplochy se šíří vlnění do všech bodů 

vlnoplochy stejně dlouho. 

 

 Při popisu vlnění používáme také paprsky. Paprskem rozumím bodovou řadu 

ležící ve směru šíření vlnění. Paprsek je přímka, která určuje směr šíření vlnění. 

V reálných případech mají vlnoplochy komplikované tvary, ale pro názornost si 

můžeme ukázat šíření vlnění reprezentovaného kulovou a rovinnou vlnoplochou. 

 

 

 Z bodového zdroje zvuku se šíří vlnění na všechny strany a vznikají kulové 

vlnoplochy. Paprsky vlnění pak tvoří svazek přímek, procházejících z bodu rozruchu 

(zdroje hluku) viz obrázek 6.1. 
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Na obrázku 6.1b lze pozorovat periodické podélné kulové vlny, které vycházejí 

z bodového zdroje rozruchu. Takovým zdrojem by mohla být např. koule, jejíž povrch 

by se periodicky zvětšoval a zmenšoval. Při zvětšení vznikne u povrchu koule 

zhuštění a při zmenšení vznikne zředění. Toto zhuštění a zředění se šíří prostorem 

rychlostí c. Z obrázků je patrné, že např. místa zhuštění vytvářejí vlnoplochy, které 

jsou od sebe vzdáleny o vlnovou délku λ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U rovinných vln  (viz obr. 6.2) jsou vlnoplochy rovnoběžné roviny a jednotlivé 

paprsky tvoří svazek rovnoběžných přímek. Rovinné vlny se často nevyskytují, ale 

přibližně jako rovinné vlny se chovají kulové vlnoplochy ve velké vzdálenoswti od 

zdroje zvuku. Je-li zdroj hluku výžrazně větší než vlnová délka vzniklého vlnění, jsou 

vlnoplochy podobné spíše vlnám rovinným než kuželovým. 

Obr. 6.1 – Kulové vlny 

b) 
a) 

Obr. 6.2 – Rovinné vlny 
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6.2 Vlnová rovnice 

  

 Poloha každé částice prostředí je v prostoru určena třemi souřadnicemi 

v případě pravoúhlého souřadného systému x, y, z . Kmitání částice závisí na její 

poloze v prostoru a její okamžitá výchylka u je funkcí polohy a času. 

 

),,,( tzyxuu =         (6.1)  

 

Pro prostorové vlnění můžeme také odvodit diferenciální rovnici, jejíž řešení 

udává průběh vlnění, a můžeme zde hovořit o vlnové rovnici. Její tvar je podobný 

tvaru vlnové rovnice pro vlnění v bodové řadě, je však rozšířen o dva členy, které 

příslušejí dalším dvěma souřadnicím: 
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δ =++        (6.2) 

 

Vlnová rovnice pro prostorové vlnění má stejný význam jako vlnová rovnice 

pro bodovou řadu. Odvodíme-li pro nějaké prostředí vlnovou rovnici, zjistíme 

porovnáním s rovnicí 6.3 rychlost, jakou se vlnění v tom prostředí šíří.  

 

Řešení této rovnice není však tak jednoduché. V bodové řadě mohly totiž 

pouze dvě vlny postupovat proti sobě, v prostoru se však může šířit současně mnoho 

vln a ještě mohou mít různý tvar (rovinná, kulová, obecná vlna). Ve vlnové rovnici 

jsou obsaženy všechny tyto případy a vlnovou rovnici musíme proto řešit v každém 

případě zvláště a přihlížet k vlastnostem zdroje rozruchu a okrajovým podmínkám. 

Úplně analytické řešení je možné pouze v jednoduchých případech. 

 

Nejjednodušší je řešení pro rovinné vlny, které postupují jediným určitým 

směrem. Zvolíme-li polohu souřadnicových os tak, aby byla osa x rovnoběžná se 

směrem šíření rovinných vln, obdržíme pro průběh velikostí výchylky výraz, který se 

shoduje s výrazem pro vlnění v bodové řadě. 

 








 ++






 −=
c

x
tu

c

x
tuu 21        (6.3) 
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Vlnoplochy jsou kolmé ke směru šíření a proto jsou v našem případě kolmé ke 

směru osy x. Jejich poloha je proto úplně určena souřadnicí x a protože podle 

definice vlnoplochy kmitají všechny body na vlnoploše se stejnou fází, lze určit 

kmitání kteréhokoliv bodu prostředí již z údaje jediné souřadnice x. U rovinných vln, 

které se šíří ve směru osy x, nezávisí průběh kmitání částic prostředí na souřadnicích 

y a z. Početní zpracování rovinného vlnění je tedy podobné jako u vlnění v bodové 

řadě. 

 

Popis kulových vln je komplikovanější. Je nutné zavést proměnnou r, 

vzdálenost vlnoplochy od zdroje.  

 

222 zyxr ++=         (6.4) 

 

Vzhledem k tomu, že se vlnění šíří všemi směry stejně, nezávisí řešení na 

směru, pouze však na vzdálenosti r od středu: 
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      (6.5)  

 

Uvedený výraz však neplatí v těsném okolí středu vlnoploch. Řešení se skládá 

ze dvou vln, z nichž a1 postupuje směrem rostoucího r, a2 postupuje směrem 

klesajícího r. Činitel 1/r před závorkou znamená, že amplituda výchylek kmitání 

každého bodu klesá úměrně se vzdáleností od zdroje rozruchu. U rovinných vln 

zůstávala amplituda výchylky stejná. To odpovídá zákonu zachování energie, 

protože u rovinných vln se energie přenáší jediným směrem a její hustota v řezu 

kolmo na směr šíření zůstává stejná, kdežto u kulových vln se energie šíří všemi 

směry a její hustota se musí v řezech kolmo na směr šíření (řezy jsou kulové plochy) 

zmenšovat s rostoucí vzdáleností od zdroje rozruchu. 

 

6.3 Energie p řenášená vln ěním  

 

U bodové řady, jak je uvedeno, je postupné vlnění vždy spojeno s přenosem 

energie, která se šíří stejnou rychlostí jako vlnění samé. Přenesená energie však 
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roste s časem a měřítkem přenosu energie je přenášený výkon. U prostorového 

vlnění je pak přenášený výkon dále závislý na velikostí plochy, kterou vlnění 

prochází, a proto musíme při popisu prostorového postupného vlnění udávat plošnou 

hustotu přenášeného výkonu, tj. podíl výkonu a plochy (kolmé na směr šíření), jíž 

výkon prochází.  

 

Plošnou hustotu přenášeného výkonu nazýváme měrný výkon, označujeme N 

a udáváme ve Wm-2. Platí pro ni: 

 

αcosdS

dP
N =          (6.6) 

 

kde   dP  - je výkon procházející obecně položenou ploškou 

dS cos α  - je průmět plošky do roviny kolmé ke směru šíření 

vlnění, viz obr. 6.3 

 

 Samotný výkon, který je přenášený podélným vlněním, lze stanovit součinem 

síly a rychlosti P=Fv. Síla je součin akustického tlaku a plochy F=pS, rychlost je 

shodná s rychlostí kmitavého pohybu částic. Měrný výkon N vlnění je podíl výkonu a 

plochy viz následující vztah: 

 

S

P
N =          (6.7) 

  

 

 

 

 

Obr. 6.3 – Výpočet měrného výkonu 
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6.4 Překážka ve zvukovém poli 

 

Pokud dojde k odrazu zvukové vlny, platí zde známe pravidlo o shodné 

velikosti úhlu dopadu a dorazu. Aby došlo k odrazu vlny, musí být rozměr překážky 

zvuku větší než je  vlnová délka dopadajícího zvuku, tedy: λ≤1 . Schématický nákres 

překážky ve zvukovém poli  je na obrázku č. 6.5. Před překážkou dochází ke zvýšení 

akustického tlaku, za překážkou vznikne akustický stín. Pokud se zvýšil akustický 

tlak, dochází ke zvýšení hlučnosti zdroje,  než je ve skutečnosti.  

 

 

 

 

 

 

6.5  Ohyb vln ění 

 

Dalším důležitým jevem, se kterým se setkáme u prostorového vlnění a který 

těsně souvisí s interferencí vlnění je ohyb vlnění. Ze zkušenosti víme, že se vlnění 

šíří ve volném prostoru přímočaře a za překážkami vzniká stín. U světelného vlnění 

je prostor stínu viditelně vymezen. Akustický stín ale takto výrazně vymezen není a 

přechod z míst, kde se vlnění šíří do míst, kde je stín, je pozvolný.   

 

Obr. 6.5 – Překážka ve zvukovém poli 
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S tímto jevem se běžně setkáváme při šíření hluku z interiéru do exteriéru. Je-

li např. otvor v plášti budovy malý proti vlnové délce vlnění, šíří se za otvorem vlnění 

na všechny strany v kulových vlnách viz obr 6.6.  

 

Je-li otvor malý proti vlnové délce vlnění, šíří se za ním vlnění na všechny 

strany v kulových vlnách. Otvorem, který je značně větší než vlnová délka, prochází 

vlnění prakticky jen ve směru šíření a za okraji otvoru se objeví stín. Ohyb se projeví 

pozvolným přechodem mezi místy, kde se šíří vlnění, a stínem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Obr. 6.6 –  Ohyb vlnění za otvorem 
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7  Výpočtové a modelové metody 

 

K vytvoření vhodného výpočtu, umožňujícího vyřešení šíření hluku 

v interiérech a tím provádět i výpočet předpokládaných hladin hluku v interiérech je 

nutné zvolit nejprve vlastní způsob výpočtu. Prostorová akustika je rozdělena do tří 

částí: 

- vlnová teorie  - zabývající se difuzitou (rozptylem) zvuku, (viz kapitola č. 6) 

 

- statistická akustika  - jejím základním kritériem je doba dozvuku. 

 

- geometrická akustika  - geometrickým řešením prostoru zajišťuje všechna 

potřebná místa zvukem o dostatečné a srovnatelné intenzitě. Používá 

speciální odrazové plochy pro řízené zvukové vlny. 

 

Bude-li zdroj zvuku umístěn do prostoru, který je ohraničen stěnami 

schopnými úplně nebo částečně odrážet zvuk, bude mít tento prostor vliv na 

akustické veličiny zvukového pole v libovolném bodě řešeného prostoru. 

 

 Ve skutečnosti jsou však řešené uzavřené prostory nepravidelného tvaru, u 

kterých nelze odrazivé vlastnosti jednotlivých stěn jednoduše vyjádřit. Ve skutečných 

prostorech bývají vnitřní tělesa, které způsobují rozptyl zvuku. Řešení vlnové rovnice 

za těchto okolností nelze využít. Proto u akustických veličin nebudeme využívat 

okamžitých hodnot, nýbrž v čase zprůměrňovaných hodnot. 

 

  

7.1  Využítí geometrické  akustiky 

 

Řešení šíření hluku pomoci geometrické akustiky  se realizuje pomocí 

zvukového paprsku.  Na tento zvukový paprsek lze také nahlížet jako na transportní 

prostředek zvukové energie. 

 

 Odraz samotného paprsku lze řešit přesně podle zákonů optiky. Na obrázku 

7.1 je zobrazen jeden zvukový paprsek, který se šíří z bodu A a po odrazu od stěny 

se šíří z bodu D. Odražený paprsek můžeme sestrojit pomocí zrcadlového odrazu F 
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zdroje A. Poslouchači v bodě D se tak může zdát, že zdroj hluku je umístěn za 

stěnou. Odražený paprsek se chová tak, jako by vycházel ze zdroje F, který 

nazýváme zrcadlový zdroj. 

 

 

 

 

 

 

Paprsek šířící se od zdroje zvuku, prochází místností a jeho energie či 

akustický tlak jím nesený ubývá se vzrůstající vzdáleností tak dlouho, dokud se 

neutlumí pod zanedbatelnou úroveň, nebo nedorazí k překážce. Pak je jeho další 

chování určeno její velikostí. 

 

Metoda Ray–Tracing 

 

Princip metody je jednoduchý. Ze zdroje, například s kulovou vyzařovací 

charakteristikou, jsou vysílány paprsky. Nechají se šířit místností dle pravidel 

uvedených v předchozích odstavcích a sleduje se, zda trefí určený cíl – posluchače 

viz obr. 7.2. 

 

 Obr. 7.2 –  Metoda Ray-Tracingu 

Obr. 7.1 –  Konstrukce zvukového paprsku při odrazu od rovinné stěny 
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Výhodou Ray-Tracingu je především jednoduchost. Ale pro nekonečný počet 

vyslaných paprsků (tj. pro 100% pravděpodobnost zásahu) získáme stejné výsledky 

jako při metodě zrcadlových zdrojů, neboť žádný důležitý paprsek není opomenut. 

 

Nevýhodou je neschopnost řešit vlnové jevy. Například se jedná o difrakci (ohyb) 

paprsků okolo překážek konečných rozměrů, či o interference. Další nevýhodou je 

skutečnost, že ne všechny trasy paprsků musí být nutně nalezeny. 

 

Metoda zrcadlových zdroj ů 

Princip metody vychází z myšlenky, že při příjmu zvuku odraženého od překážky 

máme pocit, jakoby se zdroj zvuku nalézal za ní. Zrcadlením skutečného zdroje na 

ohraničujících plochách vznikají zrcadlové zdroje prvního řádu, jejich dalším 

zrcadlením vznikají řády vyšší. Jejich celkový počet narůstá exponenciálně s řádem 

odrazu. Pro lidské ucho nehraje roli, zda poslouchá zvuk zdroje, nebo jeho obrazu.  

 

 

Výhodou metody je vysoká preciznost výpočtu. Další velikou výhodou je fakt, 

že polohy obrazů zdrojů nezáleží na poloze přijímače. 

Nevýhodou je, že vždy musíme volit řád odrazů s ohledem na členitost 

místnosti a výpočetní kapacitu, protože nárůst počtu možných obrazů je pro 

klasickou metodu zrcadlových zdrojů exponenciální.  

Obr. 7.3 – Metoda zrcadlových odrazů 
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8  Prost ředky pro m ěření hluku v interiéru pr ůmyslové místnosti 

 

 Interiér je tvořen stěnami, které zároveň ohraničují výpočtový prostor. Tyto 

stěny mohou obsahovat plochy s rozdílnými akustickými vlastnostmi. Mezi tyto 

vlastnosti patří zejména neprůzvučnost,  šíření přes stěnu a akustická pohltivost. 

 

 Veškeré prvky v interiéru, jako jsou vnitřní tělesa, akustické bariéry, samotné 

zdroje hluku, a plochy, které ohraničují samotný interiér tvoří odrazivé plochy pro 

paprsky šířené ze zdrojů hluku a pro paprsky již odražené. Výsledkem odrazu je tedy 

jiný paprsek s nižší přenášenou akustickou energií, než tomu bylo před jeho odrazem 

(obr 8.1.) 

 

 

 

8.1 Neprůzvučnost  

 

Nezbytným předpokladem ochrany proti hluku v místnostech budov je 

zabezpečení normativních požadavků na neprůzvučnost stavebních konstrukcí mezi 

místnostmi v budovách a normativních požadavků na neprůzvučnost obvodového 

pláště a jeho částí.  

 

Neprůzvučnost je vlastnost stavebního materiálu propouštět zvuk v zeslabené 

míře. Neprůzvučnými konstrukcemi jsou proto konstrukce, které akusticky oddělují 

různé prostory, tzn. zprostředkují přenos zvukových vln s určitou ztrátou akustického 

výkonu.  

 

Neprůzvučnost značíme ji Rw a měří se v dB(A). Každý stavební materiál má  

již od výrobce stanovou Rw. V následujících kapitolách budou tyto hodnoty použity. 

 

     Obr. 8.1 – Paprsky hluku působící na stěnu 
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8.2 Akustická pohltivost st ěn 

 

Akustickou pohltivostí je jeden z nejdůležitějších faktorů při odstraňování či 

snižování hluku v průmyslových a jiných rušných prostorech. Je to schopnost 

materiálu pohltit část dopadajícího akustického výkonu. 

 

 Každý materiál pohlcuje zvuk, záleží pouze na tom, v jakém stupni. Stupeň, v 

němž materiál pohlcuje zvuk, se definuje jako poměr zvukové energie pohlcené 

materiálem k dopadající zvukové energii. Jednotkou, která určuje pohlcování zvuku 

je činitel pohlcování zvuku, který značíme α , jenž se pohybuje v rozmezí 0 – 1. 

 

Činitel zvukové pohltivosti se měří pro konkrétní kmitočet (nebo pro řadu po 

sobě následujících kmitočtů). Je třeba zdůraznit, že schopnost pohlcovat zvuk může 

u materiálu záviset na způsobu jeho montáže a vzdálenosti lícové strany materiálu 

od pevné přepážky, která se za ním nachází (stěny, strop). 

 

V grafu na obr. 8.2 je uvedeno několik vzorových materiálů užívaných 

v průmyslu včetně jejich činitele pohlcování zvuku. Materiály Aku molitan, Rockwool 

a Basotect jsou názornými ukázkami materiálů pro řešení protihlukových opatření. 

ČINITEL ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI ZVUKU PRO VYBRANÉ MATERI ÁLY
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      Obr. 8.2  –  Zvuková pohltivost vybraných průmyslových materiálů 
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Pohlcování zvuku lze měřit a klasifikovat několika způsoby.  

 

Dříve se akustická pohltivost zjišťovala v dozvukové místnosti z doby dozvuku. 

Touto metodou lze stanovit střední akustickou pohltivost materiálu jímž je dozvuková 

místnost obložena, ale tato metoda má několik nevýhod. Jednou z  největších 

nevýhod je montáž a upevnění vzorků na strop a stěny (nebo jejich části) a druhou 

nevýhodou je nutnost velkého množství zkoumaných vzorků. 

 

Jednou z možností, jak se vyhnout výše zmíněných nevýhod je využití 

impedanční trubice k měření akustické pohltivosti materiálu. (viz obr. 8.3) 

 

 

  

 

 

Dvou mikrofonová impedanční měřící trubice slouží k měření akustických 

parametrů zkoušených materiálů. Pomocí impedanční trubice lze zjišťovat akustikou 

pohltivost materiálu, odrazivost a impedanci v rozsahu frekvencí 50 Hz až 6,4 kHz.  

 

 Pokud tato trubice není k dispozice, je možné zvolit jinou formu měření a to 

dvou mikrofonovou metodou. 

              

    Dvou mikrofonová metoda m ěření akustické pohltivosti  

 

Dvou mikrofonová metoda měření akustické pohltivosti je založena na 

rozkladu širokopásmového náhodného signálu do signálu ze zdroje (Pi) a signálu 

odraženého (Pr). Zvukový signál je vytvářen reproduktorem a rozklad signálu na 

     Obr. 8.3 –  Impedanční trubice Brüel & Kjaer typ 4206 
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signál ze zdroje a odražený signál je zjišťován ze závislosti mezi akustickými tlaky, 

které jsou měřeny dvojicí mikrofonů umístěných ve stěně trubice.  

 

Měření akustické pohltivosti dvou mikrofonovou metodou předpokládá šíření 

rovinných vln a žádné úniky energie způsobené pohltivostí stěn impedanční trubice.  

Tato zjednodušení nejsou při praktických měřeních nijak omezující. 

 

Energie, která dopadá na materiál je částečně odražena, částečně 

absorbována a nějaká část projde. Porózní materiály jsou používány ke zmenšování 

amplitudy odražené zvukové vlny. Pod pojmem pohlcování zvuku rozumíme 

nevratnou přeměnu zvukové energie v energii jinou. Z tohoto hlediska můžeme 

způsob přeměny zvukové energie při šíření v pevných látkách rozdělit na tři druhy:  

 

- přeměny vznikající třením 

- přeměny vznikající poklesem akustického tlaku tj. změnami relaxačními a 

- přeměny vznikající nepružnou deformací těles. 

 

Přeměna zvukové energie vzniká následkem změn akustického tlaku o dané 

frekvenci. 

 

 

8.3 Digitální hlukom ěr  

 

Pro měření hladiny akustického tlaku v interiéru průmyslové výroby mi byly 

zapůjčen přístroj Acoustilyzer P309 viz obr. 8.4. 

 

Přístroj má 6 měřících rozsahů od 30 do 130 dB s rozlišením 0,1 dB. Vhodný 

rozsah lze volit ručně nebo automaticky. Dle normy IEC jsou v přístroji k dispozici 

dva korekční útlumové filtry (A a C). Přístroj dále umožňuje stanovovat nejvyšší        

a nejnižší hodnoty úrovně hluku v jedné měřící periodě. 
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Technické parametry: 

• měřicí rozsah: 30..130 dB (3 měřicí rozsahy), rozlišení: 0,1 dB 

• přesnost: ±1,4 dB (při 94 dB/ 1 kHz) dle IEC61672 -1 CLASS2 

• frekvenční rozsah: 31,5..8000 Hz 

• paměť MIN/MAX, přepínání časového hodnocení (rychle/pomalu), sloupcový 

diagram, ALARM 

• analogový výstup: AC 1 Vrms, DC 10 mV/dB 

• rozměry: 278 x 76 x 50 mm, hmotnost: 350 g, napájení: 1x beterie 9V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.4 –  Hlukoměr Acoustilyzer P309 
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9 Praktická aplikace na daný objekt 

 

Jak jsem již uvedl v úvodu práce, v roce 2004 jsem nastoupil do firmy na 

výrobnu chemických čističů pro domácnost.  Jako technik investic jsem měl za úkol 

řešit strojařské problémy v provozech podniku. 

 

V této době se již nějakou dobou řešila problematika vysoké hlučností ve 

výrobně plastových láhví. Dvěma ze čtyř pracovnic tohoto provozu se totiž 

projevovaly zdravotní problémy. Důsledkem těchto problémů podle diagnózy 

obvodního lékaře byla vysoká hlučnost na pracovišti a nedodržování hygienických 

limitů.  

 

Ve výrobně jsou hlavními dvěma zdroji hluku dva listy GM 1502. Dalším 

významným zdrojem hluku je drtička. Nachází se v samostatné místnosti, v níž je po 

celé ploše nalepen starý setřelý molitan o tloušťce 1cm. Drtící stroj je prakticky celý 

den v provozu. Největším problémem celé výrobny je denní místnost. Ta je oddělena 

od výrobny i drtírny pouze  starou sádrokartonovou překližkou se špatnými 

stavebními úpravami.  

 

Denní místnost (velín) je místem jednak monitorovacím, ale také 

odpočinkovým, zcela odloučeným, kde pracovník nabude sil, změní klima, ale i 

místo, které se musí odlišovat od prostor výrobních.  

 

V celém interiéru těchto průmyslových prostor není nainstalována žádná 

protihluková opatření na stropě ani na stěnách místnosti. Stěny a stropy jsou 

z typického omítnutého zdiva, denní místnost taktéž. Problematika tohoto provozu je 

tedy jasná. Jedná se o hlučnou výrobnu s téměř žádnými protihlukovými opatřeními.  

Celou dispozici řešeného objektu jsem vyrýsoval v obr. 9.1. Červeně jsem  

v dispozicích označil zdroje hluku (dva lisy GM 1502 a drtička), šedou barvou 

sádrokartonové příčky. 
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9.1 Měření hladiny hluku 

 

 Vzhledem k nutnosti získat vhodné podklady o akustických vlastnostech 

jednotlivých zdrojů hluku v řešených prostorech, zde bylo nezbytné provést  měření 

hlučnosti.  

 

 K měření akustického tlaku bylo použito přístrojové vybavené zapůjčené 

v jedné blízké firmě. Jak sem již nastínil v kapitole 8, měřil jsem hlukoměrem 

Acoustilyzer P309. Jednalo se o pouze ruční měření, bez napojení na PC. Tudíž sem 

veškeré hodnoty přepisoval do tabulky v Microsoft Excel a měřící protokoly vypisoval 

ručně.  

 Cílem bylo zjistit a potvrdit, že v těchto prostorech opravdu hranice hlučnosti 

přesahuje zdravotní limity dané normou. 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 9.1 –  Řešené průmyslové prostory 
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9.2 Místa m ěření 

 

V uzavřeném prostoru haly byla provedena měření hluku u jednotlivých strojů 

ve výrobně. Přesná umístění jednotlivých míst měření hluku jsou zobrazena na 

následujícím schématickém obrázku. 

 

 

 

 

9.3 Nastavení p řístroje a postup m ěření 

 

Postup měření probíhal v souladu s principy uvedenými v ČSN ISO 9612. 

Před vlastním měřením je důležité, aby byl zvukový analyzátor zkalibrován. Pro 

kalibraci se používají akustické kalibrátory nebo pistofony. Zvukový analyzátor jsem 

směroval ke zdroji měřeného zvuku.  

Při měření hluku na pracovním místě jsem měřil jak bez přítomnosti 

pracujícího, tak i v jeho přítomnosti. Tato skutečnost ovlivňuje umístění zvukového 

analyzátoru. V přítomnosti zaměstnance většinou nemůže být použit stativ, a proto 

se mikrofon umísťuje ve vzdálenosti 0,1 m od jeho hlavy.  

     Obr. 9.2 –  Místa měření v řešených průmyslových prostorech 
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Měření bylo proveden ve výšce 1,2 m a ve vzdálenosti asi 1 – 1,5 m od zdrojů 

hluku. V denní místnosti jsem měřil na 4 místech. Zde zdroje hluku nejsou, ale jelikož 

je místnost opravdu špatně těsněná a dochází zde k šíření hluku přes 

sádrokartonovou překližku, musel jsem  zde měřit také a následně spočítat, zda-li 

výsledný hluk vychází podle hygienických předpisů. 

Měření akustického tlaku bylo provedeno jak v drtírně, tak i u jednotlivých lisů 

ve výrobně, ale hlavně v denní místnosti. Naměřeny byly hladiny hluku na celkem 11 

místech. V následující tabulce jsou uvedeny celkové vážené hladiny akustického 

tlaku LAeq v jednotlivých místech. 

 

Místo m ěření č. Naměřené hladiny hluku [dB (A)]   

    LAeq,T LAmin  Lamax T[min] 

Drtírna 1. 98,5 95,7 101,5 2 

  2. 97,4 94,3 100,7 2 

  3. 98,5 94,4 102.1 2 

Výrobna plast. láhví 4. 95,5 92,5 98,8 2 

  5. 96,5 93,6 99,6 2 

  6. 98,8 95,1 101,8 2 

  7. 98,7 95,2 101,5 2 

Denní místnost 8. 75,4 72,4 78,5 2 

  9. 76,5 73,4 79,1 2 

  10. 74,2 71,5 77,1 2 

  11. 75,0 72,5 77,8 2 

 

 

 

 

 

     Tab. 9.1 –  Tabulka naměřených hodnot akustického tlaku v řešených prostorech 
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9.4 Zadání řešených prostor ů 

Prostory jsou charakterizovány akustickými a technickými parametry. 

Z obecného hlediska jsou parametry uzavřeného prostoru, kde dochází 

k dominantnímu hluku na rozdíl od podobných výrobních prostor relativně horší. 

Hlavně co se týče doby dozvuku a pohltivosti vnitřní plochy, což je zapříčiněno 

použitím stavebně běžně užívaného, ale z akustického hlediska velmi nevhodného 

materiálu stěn a stropu (omítnutá stěna, strop, sklo a plechy) 

 

Řešené prostory Drtírna Výrobna láhví Denní místnost  

Objem prostoru [m 3] 135 580 110 

Vnit řní plocha strop a st ěny [m 2] 120 460 100 

Pohlcující materiály v prostoru omítnutá stěna omítnutá stěna sádrokarton 

  sádrokarton sádrokarton sklo 

  1 cm tl.molitan sklo omítnutá stěna 

Střední činitel pohltivosti αs 0,2 0,12 0,12 

 

 

 

 

V tabulce 9.2 jsou uvedeny střední činitele pohltivosti v každé místnosti. Tyto 

činitele jsou zvoleny dle normovaných tabulek na každý materiál v místnosti dle 

tabulky 9.1.  Činitel zvukové pohltivosti αS zde charakterizuje průměrnou pohltivost 

všech ohraničujících ploch. Mají-li jednotlivé plochy Si činitele pohltivosti αi, pak 

průměrná hodnota je dána vztahem:  

 

 

S

Sa iii
S
∑=α         (9.1)  

 

 

     Tab. 9.2 –  Parametry  řešených prostorů 
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9.5 Doba dozvuku 

 

Když v určitém momentu vypneme zdroj hluku, bude vlivem pohltivosti stěn 

energie zvukových vln v prostoru postupně klesat, až se celkem pohltí.  V literatuře 

můžeme najít vztah dle střední doby dozvuku podle Sabina:  

 

S

V
T

S ⋅
=

α
164,0 ,         (9.2) 

 

kde V je objem místnosti. S je plocha vnitřních stěn a αS je střední činitel 

pohltivosti. Konstanta 0,164  je dle literatury experimentálně zjištěná konstanta  

úměrnosti. 

 

Sabinův vztah spl ňuje kritéria pro dané prostory do 2000m 3 a α < 2.  

 

Jelikož zdroje hluku se nachází pouze ve výrobně a drtírně, budu počítat 

hodnoty pouze pro tyto dispozice. 

 

Drtírna: 

 

sT D 1
1202,0

135
164,01 =

⋅
=  

 

Střední doba dozvuku pro drtírnu je 1 sekunda. 

 

 

Výrobna láhví: 

 

sT VV 1,2
4601,0

580
164,01 =

⋅
=  

 

Střední doba dozvuku pro výrobnu láhví je 2,1 sekunda. 

 

 



Bc. David Doležel 40 Hluk ve výrobně podniku 

9.6 Stávající akustická pohltivost 

 

Stávající pohltivost je závislá na kvalitě pohltivosti materiálu stěn a stopu a na 

celkové vnitřní ploše uzavřeného prostoru. Hodnotu akustické pohltivosti zavádíme 

pro snadné porovnání různých výpočtových variant. 

 

SSA α⋅=           (9.3) 

 

 

 kde je: A [m2]  celková pohltivost 

   S [m2]  celková vnitřní plocha 

   αS   střední činitel pohltivosti 

 

Stávající akustická pohltivost pro 

 

Drtírna: 

 
2

1 242,0120 mA D =⋅=  

 

Celková akustická pohltivost v drtírně před změnami je 24m2. 

 

Výrobna láhví: 

 
2

1 2,5512,0460 mA VV =⋅=  

 

Celková akustická pohltivost v ve výrobně láhví  před změnami je 55m2. 

 

 

V kapitole 10 se budeme zabývat samotnými protihlukovými opatřeními. 

Použití materiálů, která nám má zajistit menší hladinu akustického tlaku bude 

následně přepočtena s jinými parametry.  Na základě porovnání těchto výpočtů 

zjistíme, zda-li úprava dispozic bude mít smysl. 
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9.7 Výpočet dozvukové vzdálenosti 

 

V prostorech výrobny a drtírny, jakožto v ohraničených prostorech, můžeme 

uvažovat zdroje hluku jako pole přímých vln v nejbližším okolí zdroje hluku a pole 

odražených vln v ostatní části prostoru. Pro hluk s převážně spojitým spektrem se 

v libovolném místě prostoru sčítá akustický tlak přímých a odražených vln.  

 

 Při některých situacích nás může zajímat, v jaké vzdálenosti od zdroje hluku je 

alespoň přibližně rozhraní mezi polem přímých a odražených vln. Tuto vzdálenost 

tedy označujeme jako dozvukovou, tedy rozhraní přímých a odražených vln, danou 

vztahem: 

  

παπ
α

⋅
⋅=

−⋅⋅
⋅⋅

=
16)1(16

QAQS
r

S

S       (9.4) 

 

 

 kde je :   A celková pohltivost prostoru  

    Q směrový činitel 

 

Vzhledem k tomu, že všechny naše zmíněné zdroje hluku jsou nejvýše do 2 m 

od podlah, bude směrový činitel Q = 2. 

 

Výpočet dozvukové vzdálenosti pro prostor: 

 

Drtírna: 

 

mr D 7,0
16

224
1 =

⋅
⋅=
π

 

 

Dozvuková vzdálenost v drtírně je 0,7m. 
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Výrobna láhví: 

 

mr VV 35,1
16

246
1 =

⋅
⋅=
π

 

 

Dozvuková vzdálenost  ve výrobně láhví je 1,35m. 

. 

Při mnohonásobných odrazech v poměrně malé vzdálenosti od zdroje zvuku 

vznikne akustické pole s náhodným směrem šíření a rozložení zvuku. Takové pole 

se nazývá difúzní zvukové pole. V tomto poli neplatí žádný zákon akustiky. 

  

 

9.8 Hygienické limity 

 

 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro místo výkonu práce.  

 

Podle tabulky naměřených hodnot hladin hluku v kapitole č. 3 můžeme 

všechny tři místnosti zařadit do různých hygienických limitů hluku, které jsou závislé 

na druhu vykonávané práce (duševní náročnosti práce). 

 

Výrobna plastových láhví a drtírna:  

 

Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu (dále jen "přípustný 

expoziční limit") ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený a) ekvivalentní 

hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB. Zde je rozhodující ochrana 

sluchu. 

 

Naměřené hladiny  hluku dle tabulky 9.1 jsou v této výrobně vyšší než 

požadované hygienické limity.  Proto zde budeme uvažovat nad metodou odstranění 

a to aplikací zvukopohltivého materiálu na stěny výrobny a drtírny. Jelikož se 

předpokládá, že se díky této rekonstrukci zmenší počet odražených vln, počítá se i 

se snížením hluku v místnosti. 
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Dalším snížením hygienického limitu hluku u pracovníků je tzv. náhradní 

opatření, které představuje používáním osobních ochranných pomůcek (špuntů do 

uší, sluchátek). 

 

Pokud dojde k překročení hygienického limitu 80dB, musí zaměstnanec 

poskytnout zaměstnancům  ochranné pomůcky (v našem případě tomu tak bylo). Při 

překročení hladiny hluku 85dB, musí zaměstnavatel zajistit, aby tyto ochranné 

pomůcky zaměstnanci používali. V tomto případě si nejsem zcela jist, do jaké míry 

zaměstnanci tyto pomůcky v této výrobně používali. Zde bych navrhoval přísnější 

kontroly a vnitřní  audity bezpečnostním technikem. 

 

Denní místnost: 

 

  Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní 

povahy včetně velínu vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T se 

rovná 60 dB . Jako doba hodnocení se v tomto případě přednostně volí doba trvání 

rušivého hluku. 

 

Jelikož je denní místnost považována za místo odpočinku, a s ohledem na to jaké 

zde byly naměřeny hladiny hluku, je nezbytné aby stará příčka byla nahrazena 

stěnou, která bude z materiálu s vysokou neprůzvučností a celý komplex aby 

splňoval  výše zmíněné hygienické limity. 

  

 Veškeré stavební úpravy jakožto protihluková opatření jsou řešeny v kapitole 

číslo 10. 
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10 Protihluková opat ření 

 

Jak jsem v kapitole 4 uvedl, existují metody k odstraňování hluku 

v průmyslovém prostředí. Jelikož po měřeních hluku a výpočtech víme, že tyto 

výrobny nevyhovují hygienickým limitům, musíme proto využít výše zmíněných 

metod. Pro prostory této výrobny jsem zvolil jak metodu izolace, tak i 

metodu používání osobních ochranných pomůcek.   

 

10.1 Technické řešení – rekonstrukce  

 

 První jmenovaná metoda v daném případě přestavuje úpravy dvojího typu. 

Prvním typem úprav bude zvýšení akustické pohltivosti prostor výrobny a drtírny       

a druhým typem je úprav bude vytvoření nové zvukotěsné stěny denní místnosti. 

 

10.1.1 Řešení akustické pohltivosti st ěn a stropu  

 

V našem případě bude mít případný vliv obkladu částí stěn pozitivní vliv na 

hladiny v celém dozvukovém poli. Dojde zde k značnému úbytku odražených vln      

a tím pádem ke snížení hladiny hluku viz obrázek 9.3, přičemž na obrázku A lze vidět 

akusticky neošetřený prostor a na obrázku B prostor, který je obložen 

zvukopohltivým materiálem.  

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 9.3 –  Prostor před (A) a po (B) použití zvukopohlitvého materiálu 
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Výběr materiálu  

  

Pro obložení vnitřních stěn a stropů jsem vybral zvukopohltivý materiál 

ISOTEK-STOP z řady BASOTECT-ových izolačních materiálů italské firmy NDA. 

Jedná se o melaninovou pěnu pyramidového profilu s výbornými akustickými 

parametry (viz obr.9.4) 

 

 

 Rozhodl jsem se, že s ohledem na naměřené hladiny zvuku, navrhuji použití 

této pěny pouze do drtírny a výrobny. V denní místnosti by neměla takovou funkci. 

Jelikož je drtírna dle naměřených výsledků podstatně větším zdrojem hluku, zvolím 

do těchto prostor kvalitněji pohlcující profil. 

 

Výrobna láhví:   Profil: 50/60  62,0=Sα   Barva: Krémová 

Drtírna:    Profil: 70/100  82,0=Sα   Barva:  Šedá 

  

 

 

 
Obr. 9.5 –  Profily ISOTEC-STOP  

Obr. 9.4 –  Izolační materiál ISOTEC-STOP  
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 Pěna se aplikuje na stěnu pomocí speciální lepící emulze. V této relaci 

existuje na trhu spousta zvukopohltivých materiálů. ISOTEK-STOP jsem vybral 

hlavně kvůli poměru kvalita – cena. Existuje také jiná instalace než nalepení na stěnu 

a to závěsné, zde se cenová relace i s instalací pohybuje jinde. 

 

10.1.2 Rekonstrukce st ěny denní místnosti 

 

 Jelikož denní místnost byla ze všech stran pod vlivem neustálého hluku a ze 

strany drtírny dokonce jemně rezonovala, byla nutná rekonstrukce stěny a také 

neprůzvučných dveří a okna. 

 

 Jako materiál pro izolovanou stěnu jsem zvolil zvukově absorpční tvárnice BS-

AKUSTIK. Jedná se o nehořlavý materiál vyráběný z mezerovitého vibrolisovaného 

betonu. Součinitel zvukové pohltivosti je αs=0,67. 

 

Pro vylepšení zvukově absorbčních parametrů stěn je možné do tvárnic 

vkládat speciální izolační vložku. V našem případě byla zvolena skelná vata 

ROCKWOOL AIROCK ND  tl. 100mm.  

 

            

 

 

 

 

Celková neprůzvučnost tvárnic BS-AKUSTIK s kombinací ROCKWOOL je 

RW= 49dB.  

 

 

 

Obr. 9.6 –  Tvárnice BS-AKUSTIK  Obr. 9.7 –  ROCKWOOL AIRROCK ND 
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10.2 Celková kalkulace rekonstrukce 

 

V tabulce 9.3. je vypočtená kalkulace na rekonstrukci výrobny plastových 

láhví, denní místnosti a drtírny. Uvolněná částka před touto akcí byla 600 000,-Kč na 

celou akci. Jelikož se kalkulace dostala pod hranici této uvolněné částky, projekt  byl  

realizován. 

  

 

 

 

 

Výše uvedenou kalkulaci jsem nacenil  na základě mých pětiletých zkušeností 

z praxe investičního technika ve firmě, ve které se daná problematika řešila.  

 

 

 

 

Tab. 9.3 –  Kalkulace rekonstruované výrobny 
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10.3 Zhrnutí rekonstrukce 

 

 Jako vhodné protihlukové opatření , zajišťující významné snížení hluku 

v prostorách výrobny je dle obrázku 9.10 rekonstrukce zdiva denní místnosti             

a nainstalování zvukopohlcujícího materiálu na stěny a strop místnosti ve výrobně 

láhví a drtírně odpadů. 

 

 

 

 

 

 

10.4 Rozbor vypo čtených hodnot 

 

10.4.1 Porovnání  nepr ůzvučnosti st ěn denní místnosti 

 

 

V denní místnosti byla naměřena maximální hladina zvuku Lmax 79,1dB(A). 

Jelikož tato hladina neodpovídá v této místnosti podle hygienického limitu (60dB(A))  

normám, byl zvolen materiál kombinaci: BS akustik tvárnic + Rockwool Air rock N 

s hodnotou neprůzvučnosti Rw=49dB(A).  

 

Obr. 9.8 –  Dispozice výrobny po rekonstrukci  
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Neprůzvučné dveře a okno, které jsem sice blíže nespecifikoval, ale uvedl 

v kalkulaci, a typické izolované dveře a okno od našeho dlouhodobého dodavatele 

plechových dveří a oken EPOS mají hodnotu  Rw=43dB(A).  

 

Proto jsem zprůměroval hodnotu neprůzvučnosti nových materiálů denní 

místnosti na Rw=46dB(A). 

 

Výpočtem:  

Zdroj hluku     –      hodnota nepr ůzvučnosti      =     výsledný hluk v mísnosti  

zjistíme, zdali daný materiál  opravdu pomůže zajistit snížení hladiny hluku. 

Zdroje hluku na denní místnost působí ze dvou stran, jednak z výrobny láhví, 

ale také, a to hlavně, z drtírny. Nejvyšší naměřená hladina hluku, která působí na 

denní místnost z těchto prostor je 102,1 dB(A) 

 

102,1 dB     –      46 dB      =     56,1 dB 

 

Výsledná vážená hodnota neprůzvučnosti nové stěny denní místnosti je L= 56,1dB . 

 

 

56,1dB(A)  <  60 dB(A) 

 

 

Tato hodnota se již vejde do hygienického limitu a můžeme konstatovat, že 

daná rekonstrukce denní místnosti je opravdu na místě. 
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10.4.2 Hodnoty po instalaci ISOTEK ve výrobn ě a drtírn ě 

 

Nová akustická pohltivost pro 

 

Drtírna: 

 

2
2

2

4,98

82,0120

mA

A

D

D

=

⋅=
 

 

 

dBL

A

A
L

D

D

1,6

log10
1

2

=∆

=∆
 

 

 

Celková akustická pohltivost v drtírně po instalaci ISOTEK je 98 m2. Snížení hladiny 

hluku v této místnosti pak bude cca 6dB. 

 

Výrobna láhví: 

 

 

2
2

2

285

62,0460

mA

A

VV

VV

=

⋅=
 

 

 

dBL

A

A
L
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1,7
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Celková akustická pohltivost ve výrobně láhví po instalaci ISOTEK je 285m2. Snížení 

hladiny hluku v této místnosti pak bude cca 7dB. 
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Nová doba dozvuku pro: 

 

Drtírna: 

 

12082,0

135
164,02 ⋅

=DT  

 

sT D 22,02 =  

 

Střední doba dozvuku pro drtírnu po instalaci ISOTEK je 0,22 sekund. 

 

 

Výrobna láhví: 

 

46062,0

580
164,02 ⋅

=VVT  

 

sT VV 33,02 =  

 

 

Střední doba dozvuku pro výrobnu láhví po instalaci ISOTEK je 0,33 sekunda. 
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11 Závěr 

 

V mé diplomové práci jsem shrnul poznatky o teorii zvuku a hluku, jak hluk 

negativně působí na člověka a na životní prostředí. Vymezil jsem základní legislativu 

k problematice hodnocení a měření hluku v pracovním prostředí a v následujícím 

bodě mé práce  poukázal na možné metody odstranění hluku.  

 

Část mé práce se týká teorie a fyzikálních  výpočtů v technické diagnostice     

a uzavřeném prostředí. V několika bodech jsem shrnul některé metody výpočtů. Tyto 

výpočty jsem z velké většiny nevyužil, jedná se pouze pro oživení a pochopení druhů 

akustiky a jejích možných početních a modelových příkladů. 

 

Praktická část mé práce seznamuje s druhy možných prostředků pro různé 

výpočty a měření hladin akustického hluku v uzavřeném prostředí. Zde jsem také 

uvedl možné způsoby řešení ke snížení hlučnosti a seznámil jsem s možnými 

stavebními materiály v průmyslu. Na základě naměřených a vypočtených výsledků 

v daném objektu jsem ověřil zákonem stanované hygienické limity pro daný objekt a 

dále postupoval s eventuálním řešením protihlukových opatření.  

 

V této práci lze vidět, jak je nezbytné mít v průmyslových prostorech 

nainstalovaná protihluková opatření a také to, aby byla denní místnost (velín) 

opravdu odhlučněna.  Z vybraných pohltivých materiálů jsem pak vytvořil kalkulaci 

pro rekonstrukci prostor této výrobny a jak v závěru ukázaly přepočtené hodnoty, byl 

to opravdu nevyhnutelný krok. Kalkulaci jsem cenil  na základě mých pětiletých 

zkušeností z praxe investičního technika ve dané firmě. 

 

Problematika hluku je velmi rozsáhlá. Hluk vzniká jako vedlejší produkt lidské 

činnosti při provozu jakéhokoliv strojního zařízení používaného v řadě průmyslových 

oborů. Zde bych učinil závěr, že je tedy velmi důležité se problematikou měření         

a hodnocení hluku dále zabývat, protože je hluk velmi častým a rizikovým faktorem 

v pracovním prostředí. 
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