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Abstrakt 
Náplní práce je vytvoření systémového opatření pro zabránění šíření a následnému útlumu 
zvuku v systémech vzduchotechniky obsluhující čisté prostory. Práce prezentuje řešení 
útlumu hluku jak ve vyšetřovaném prostoru, tak v potrubních rozvodech vzduchotechniky, 
které využívá na trhu dostupného materiálu ve formě zvukově izolačních hadic. V rámci 
systémového řešení je část práce zaměřena na optimální návrh koncových elementů pro 
distribuci vzduchu v čistém prostoru.  

Metody zpracování využívají teoretického a experimentálního přístupu. Vlastní experiment, 
tvoří jedinečnou analýzu zvukově izolačních vlastností vybraného výrobku za specifických 
podmínek. Získaná data jsou analyzována a následně zapracována do v rámci této práce 
vytvořeného programového modulu pro stanovení útlumu a šíření hluku v uzavřeném 
prostoru. Matematické výpočty a fyzikální závislosti jsou naprogramovány do vlastní DLL 
knihovny v programovacím jazyku DELPHI. 
  
Klíčová slova 
Akustické mikroklima, čisté prostory, útlum hluku, distribuční systém, zvukově izolační 
hadice, vzduchotechnika, potrubní rozvody, metodika měření  
  
  
  
Abstract 
The work description is to create a system of measures to prevent the spread and the 
consequent attenuation of sound in air handling systems serving the cleanrooms. The thesis 
presents a solution to noise attenuation in the investigated area, and in HVAC duct, which 
uses a commercially available material in the form of sound insulation hoses. In the system 
solution is part of the work focuses on the optimal design of terminal elements to distribute air 
in a clean room. 
Processing methods utilize theoretical and experimental approach. The experiment comprises 
a unique analysis of the sound insulation properties of selected products under specific 
conditions. The data obtained are analyzed and incorporated into the framework of this work 
created program module for determining the attenuation and noise propagation in an enclosed 
space. Math and physical dependence are programmed into their own DLL programming by 
language DELPHI. 
 

Keywords 
Acoustic microclimate, cleanrooms, noise attenuation, distribution systems, sound insulating 
hose, HVAC systems, piping systems, measurement methodology  
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ÚVOD 

Náplní práce je analýza šíření a útlumu zvuku v systémech vzduchotechniky 
obsluhující čisté prostory. Tyto místnosti jsou specifické nejen požadavky na 
aerosolové a mikrobiální mikroklima, ale taktéž na akustické parametry. 
  Práce se zaměřuje na teoretické a následně praktické metody, jak eliminovat 
šíření akustické energie potrubními rozvody a koncovými elementy systémů 
vzduchotechniky. Zejména je kladen důraz na, v praxi velmi problematické, 
nízké frekvence celkového spektra. 

Součástí práce je povedení experimentu, za účelem stanovení útlumu hluku 
zvukově izolačních hadic pro připojení koncových elementů, jež zajišťují 
distribuci vzduchu v obsluhovaných místnostech a zároveň jsou využity jako 
poslední tlumící prvek na vzduchotechnickém rozvodu.   

Ze získaných poznatků a měření byl vytvořen software pro praktické určení 
útlumu zvuku zvukově izolačních hadic. 

Výstupem této práce je ucelený výpočetní model, prezentovaný zmíněným 
výpočetním programem, který pro různé průměry, délky, geometrie trasy 
vzduchovodů a zvukově izolačních hadic umožňuje stanovit hladinu akustického 
výkonu za těmito hadicemi. Program vyhodnotí, zda bude docházet k překročení 
limitů stanovených právními a hygienickými požadavky. V závislosti na 
geometrii obsluhovaného prostoru a akustických vlastnostech konstrukcí tohoto 
prostoru, je stanovena hladina akustického tlaku v místě posluchače z více 
zdrojů v místnosti.    
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1  SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 
Akustické mikroklima je významnou složkou utvářející vnitřní prostředí 

budov. Vzduchotechnická a klimatizační zařízení slouží k zajištění fyzické a také 
psychické pohody uživatele. Veškerá technická zařízení budov jsou navrhována 
tak, aby splňovala tyto požadavky, které jsou stále náročnější. Tato zařízení jsou 
při svém provozu zdroji hluku, který někdy působí rušivě, ale může také způsobit 
vážné zdravotní potíže, čímž de facto dochází k narušení pohody uživatele. 
Výsledný účel těchto zařízení je pak opačný. Pohoda prostředí v pásmu pobytu 
osob, odvod tepelné zátěže z klimatizovaného prostoru ustupují jako problém do 
pozadí a praxe ukazuje, že jedním z hlavních parametrů, na které je nutno klást 
důraz, je nízká hlučnost těchto zařízení. Hygienické limity jsou stanoveny 
v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a dále metodické návody hlavního hygienika ČR 

 

  
Obr. 1.1: Fotografie znázorňuje měření akustického mikroklima na operačním sále  

Ve většině čistých prostorů jsou požadavky na akustické mikroklima velmi 
přísné. Ať už se jedná o laboratoře a operační sály nebo nemocniční pokoje a 
jednotky intenzivní péče. Nutný je zde absolutní klid nezbytný pro rychlou a 
správnou diagnostiku pacientů, aby při návrhu projektu, realizaci i následném 
užívání byla dodržována správná opatření zajišťující snížení akustické energie na 
minimální možnou úroveň. Čisté prostory se dominantně skládají z materiálů 
definovatelných jako akusticky tvrdé stavební materiály (obr. 1.1). Jedná se o 
materiály, jejichž schopnost pohlcovat dopadající zvukovou energii je velmi malá. 
Zvuková energie se v prostoru lépe šíří a může mít nežádoucí akustické projevy 
jako zvýšenou dobu dozvuku i v relativně malých prostorách. 
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Akustickou energii, tedy hluk, jenž vzniká provozem VZT zařízení, je nutné 
snížit ještě před jeho vyzářením do pobytové zóny. K tomu je potřeba ve všech 
stádiích realizace stavby aplikovat všechna dostupná technická řešení pro zlepšení 
akustických poměrů.  

Dále budou popsány základní poznatky, ze kterých vychází tématika snižování 
hluku v oblasti vzduchotechnických zařízení. 

 
1.1 ZVUK A HLUK 

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat 
sluchový vjem. Zvuk je doprovodným a přirozeným projevem přírodních dějů, 
technologických procesů a životního prostředí člověka. Frekvence tohoto vlnění, 
které je člověk schopen vnímat jsou různé a leží v intervalu cca 16 Hz - 20 kHz 
s rostoucím věkem horní hranice výrazně klesá. Zvuk se může šířit v plynech, 
kapalinách i pevných látkách. 

Zvuk můžeme rozdělit na tóny a hluky. Tóny bývají označovány jako zvuky 
hudební, kdežto hluky jako zvuky nehudební. Jako hluky označujeme 
nepravidelné kmitání těles nebo krátké nepravidelné rozruchy (srážka dvou těles, 
výstřel…). Účinek hluku je subjektivní (obtěžující, rušící soustředění a 
psychickou pohodu) a objektivní (měřitelné poškození sluchu). Z hlediska řešené 
problematiky lze definovat jako hluk jakýkoliv zvuk, který je slyšitelný 
v pobytové zóně a svým charakterem je rušivý, nebo zdraví škodlivý. Není 
rozhodující, zda je původ zvuku tónový, nebo hlukový. Na obr. 1.2 je uvedena 
ukázka spektra slyšení pro lidské ucho: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Obr 1.2: Oblast slyšení lidského ucha 
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1.2 ZDROJE HLUKU VE VZDUCHOTECHNICE 
Úlohou VZT zařízení je vytvářet v obsluhovaných prostorách předepsané 

mikroklima. Je obecně známo, že většina nově navrhovaných zařízení toto zadání 
splňuje, přesto se velice často objevují stížnosti na jejich provoz. Způsobuje to 
nežádoucí hluk, který při své funkci generují rozličné elementy zařízení 
vzduchotechniky. Ve většině případů se jedná o hluk aerodynamického původu. 
Nejvýznamnějšími zdroji aerodynamického hluku jsou ventilátory. Další 
podstatné zdroje hluku vznikají při obtékání překážek ve vzduchotechnickém 
potrubí. Například vstup a výstup vzduchu do zúženého prostoru tlumiče hluku, 
obtékání listu regulační klapky, výtok vzduchu z koncového elementu, kde 
dochází k náhlé změně průřezu a na dalších místech.  

 
Ventilátory 
Hlavní příčinou hluku ventilátorů je vysoce turbulentní proudění vzduchu 

ventilátorovým kolem a spirální skříní. Tento hluk je charakterizován spojitým 
širokopásmovým spektrem, jehož akustický výkon roste s vyšší mocninou 
rychlosti proudění vzduchu. Průtok vzduchu je závislý na první mocnině otáček. 
Dopravní tlak ventilátoru narůstá s druhou mocninou otáček a aerodynamický 
hluk ventilátoru roste s pátou mocninou otáček. 

Všechny ventilátory charakterizuje, že jejich dopravované množství narůstá 
lineárně se zvyšováním otáček a dopravní tlak je funkcí druhé mocniny otáček. 
Hladina akustického výkonu ventilátoru narůstá podle funkční závislosti: 

 n1, n2 - otáčky oběžného kola ventilátoru [ot/min] 
 
To znamená, že zvýšíme-li otáčky ventilátoru na dvojnásobek, celková hladina 

akustického výkonu ventilátoru vzroste o 15dB 
 
Kulisové tlumiče 
Kulisový tlumič je z hlediska aerodynamických poměrů místem náhlého zúžení 

(vtok do tlumiče) a náhlého rozšíření (výtok z tlumiče), což samo o sobě vede 
k hydraulickým ztrátám (obr.1.3). Tato místa jsou však také zdroji hluku, neboť 
v nich dochází k místnímu zvýšení průměrné rychlosti proudění vzduchu a 
k výraznému zvýšení turbulence. To se navenek projevuje tím, že za tlumičem 
nemůže být nižší hladina akustického výkonu než ta, kterou vytváří samotný 
tlumič. Celkovou vlastní hladinu akustického výkonu tlumiče lze určit 
z následujícího vztahu. 

 
 
 

 dBn
nLW

2
1log50
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 b - Šířka mezery mezi kulisami [m] 
h - tloušťka kulisy [m] 
Sa - Průřez tlumiče před kulisami [m2] 
wa -  Rychlost proudění vzduchu v průřezu Sa [m/s] 
Lw -  Celková hladina akustického výkonu [dB] 
 
Hladina akustického výkonu tlumiče korigovaná váhovým filtrem A, kterou lze 

stanovit podle následujícího vztahu: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1.3:  Parametry vstupující do výpočtu útlumu hluku kulisovými tlumiči  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dBSwb
hbL aaW 3log10*log50 

 dBSwb
hbL aaWA 34log10log70 
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1.3 ŠÍŘENÍ ZVUKU V UZAVŘENÉM PROSTORU 
V předcházejícím textu byl definován zvuk a v jakých formách vzniká při 

provozu vzduchotechnických zařízení. Pro celkové pochopení problematiky je 
nutné popsat, jakým způsobem dochází k šíření zvuku, ať již od koncových 
elementů ve vnitřním prostředí, nebo od žaluzie na fasádě do vnějšího prostředí.  

 
Základní vztah pro určení hladiny akustického tlaku v místě posluchače: 
 

  
Lp - Hladina akustického tlaku [dB] 
Lw - Hladina akustického výkonu [dB] 
Q - Směrový činitel, nabývá hodnot 1-8 podle umístění v prostoru 
r- Poloměr vzdálenosti kulové vlnoplochy od zdroje hluku k posluchači [m] 
 

 
 
A - Absorpční plocha místnosti [m2] 

Získáme součtem součinů jednotlivých ploch a jejich absorpčních činitelů. 
Při počítání celkové absorpce je třeba brát v úvahu i absorpci lidských těl, 
nábytku a dalšího vybavení místnosti. 

 
 

 
αi - Součinitel pohltivosti i-tých materiálů, konstrukcí a osob v měřené 

místnosti. Tento součinitel je funkčně závislý na frekvenci dopadajícího 
akustického vlnění 

Si - Plocha i-té konstrukce, materiálů nebo osob v řešeném prostoru. [m2] 
 
Do výpočtu vstupují jednak hodnoty přímého akustického vlnění z místa zdroje 

hluku k posluchači a také nepřímé, odražené vlny od stavebních konstrukcí a 
ostatních objektů v řešeném prostoru (obr. 1.4). Přesným návrhem vnitřní 
dispozice z hlediska dosažení optimální hladiny akustického tlaku v místě 
posluchače a doby dozvuku se zabývá obor prostorová akustika. 

 
 
 

 

)4
**4log(10 2 Ar

QLL WP  

2
1

))1(**16
*(   AQr

 ii SA *



 

 
  Strana 8 
 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
Ústav technických zařízení budov 

Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické 
mikroklima čistých prostorů

Ondřej Jelínek

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1.4: Schéma šíření akustického vlnění ve vnitřním prostředí 

 
 1.4 METODIKA MĚŘENÍ HLUKU VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ 

Měření akustických veličin ve vnitřním prostoru je nutné rozlišovat na základě 
druhu užívání jednotlivých místností. Pro místnosti definované jako pracovní 
prostředí to bývá ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB], případně 
maximální naměřená okamžitá hladina LAmax [dB]. Pro prostory hal ať již 
přednáškových, sportovních, nebo výukových to bývá stanovení doby dozvuku. 
Ta udává množství odražené akustické energie a výrazně ovlivňuje 
srozumitelnost. Matematické vyjádření ekvivalentní hladiny akustického tlaku je 
následující: 

 
10 ∗ 1 /  

 
p(A)t – hladina okamžitého akustického tlaku A v probíhajícím čase t 
p0 – referenční akustický tlak (= 20 µPa) 
 
Maximální okamžitá naměřená hodnota je nejvyšší změřená hladina 

akustického tlaku v měřeném intervalu. Nevztahuje se k ekvivalentní hladině 
akustického tlaku. 

Měření v chráněném vnitřním prostoru stavby se provádí v souladu 
s metodikou stanovenou v normativních předpisech.  

Při měření ve vnitřním prostoru se měřicí místa volí tak, aby byly použity 
alespoň tři různé polohy, které jsou rovnoměrně rozložené v místnosti, kde 
ovlivňované osoby (pracovníci) převážně tráví čas. Místnosti, u kterých je nutné 
provést měření akustických parametrů, jsou voleny buď zástupcem hygienické 
stanice na základě vypracované akustické studie, případně uživatelem objektu na 
základě provozních podmínek, nebo osobou provádějící měření na základě 
individuálního stanovení nejméně příznivých prostorů subjektivním poslechem. 

VZT POTRUBÍ
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Měření zvuku uvnitř budovy se může provádět dvojím způsobem. Skenováním 
prostoru mikrofonem, nebo lze použít jednotlivé polohy mikrofonu. Při měření 
jednotlivých poloh mikrofonu je nutné následně stanovit prostorově průměrnou 
ekvivalentní hladinu akustického tlaku: 

 
10 ∗ 1 10 ,  

 
n – počet poloh mikrofonu rovný, nebo větší než 3 
Leq,j – ekvivalentní hladina akustického tlaku v poloze j vyjádřená v dB 
 
Měření akustických veličin může být prováděno před uvedením objektu do 

provozu. Měřené prostory jsou v tom případě nevybavené, není osazen nábytek, 
technologická zařízení apod. V případě měření prázdné místnosti, bez 
akustických úprav, je možné odečíst od změřených hodnot korekci na vybavenost 
místnosti 3 dB.  

Před zahájením měření a jednotlivých sérií měření je nutné kalibrovat 
zvukoměr. Rozdíl hodnot zjištěných na začátku a na konci každé série měření 
musí mít maximální rozdíl 0,5 dB. V případě, že je odchylka vyšší, musí se série 
měření vyřadit. Před měřením je nutné umístit a zaznamenat polohu měření. 
Optimální poloha mikrofonu se volí tak, aby měla vypovídající hodnotu 
v pracovním prostředí. Výška mikrofonu se nastavuje ve výšce hlavy posluchače, 
tedy 1,5 až 1,8 m. Jedna z poloh mikrofonu je pod zdrojem zvuku (například pod 
vyústkou vzduchotechniky, technologie, apod.). Další polohy mikrofonu se 
umisťují například na jednotlivá pracoviště, pokud splňují požadavky na odstup 
mikrofonu od odrazivých ploch. 

K samotnému měření je nutné stanovit projevy akustického pozadí. To je 
obecně hluk od všech zdrojů s výjimkou měřeného zdroje zvuku.  

Na obrázcích 1.5 jsou vyobrazena místa měření v lůžkových prostorech 
nemocnic, laboratorních prostorech výroby léčiv, nebo operačního sálu. 
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Obr. 1.5: Měření v laboratoři pro přípravu léčiv. V době měření nebyla místnost vybavena a 
nebyla ani osazena podhledovou konstrukcí – vliv na šíření zvuku a intenzitu dopadající 

akustické energie na mikrofon 
  

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1.6: Měření v lůžkové části jednotky ARO – nevybavená místnost  
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Obr. 1.7: Měření akustických parametrů v laboratoři – nevybavená místnost  
1.5 METODIKA MĚŘENÍ HLUKU V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM 
PROSTORU STAVEB A V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU 

Důležitým faktorem při stanovení úrovně hluku ve venkovním prostředí je 
sledování, jakým způsobem ovlivňuje tento stav provoz vzduchotechnických 
zařízení v bezprostředním okolí objektu. Velký důraz na tuto problematiku musí 
být kladen zvláště v prostředí zdravotnických zařízení, lázní, husté zástavby 
občanských staveb a dalších staveb obdobného využití. V případě řešení 
problémů s nadměrným působením zvuku ve venkovním prostředí přichází 
projektant o významnou složku, jež by zlepšovala akustické mikroklima uvnitř 
objektu – akustickou pohltivost materiálů. Ve venkovním prostředí je hlavním 
činitelem útlumu hluku vzdálenost, kde v případě bodového zdroje zvuku klesá 
hladina akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti, v případě plošného zdroje 
zvuku klesá hladina akustického tlaku úměrně se vzdáleností (obr. 1.8). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1.8: Útlum hluku ve venkovním prostoru klesá se čtvercem vzdálenosti od zdroje zvuku 
(platí pro bodový zdroj akustické energie) 
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 Dále je vhodné uvažovat s působením přírodních i umělých překážek, stromů, 

keřů atd. V případě potřeby lze využít návrhu akustických bariér, jejichž umístění 
je zpravidla blízko zdroje nežádoucího zvuku a slouží k pohlcení zvuku v určitých 
oktávových pásmech, případně odražení emitovaných zvukových vln do volného 
prostoru. Návrh těchto bariér je však finančně a časově náročný. Je nutné provést 
nejen akustický výpočet útlumu zvuku, ale také statický návrh konstrukce, 
výpočet celkové plochy akusticky pohltivého materiálu a jejich geometrie. Při 
výpočtu je nutné pamatovat na spolupůsobení zdrojů zvuku, při jejich umístění 
vedle sebe. Při umístění dvou zdrojů o stejném akustickém výkonu Lw = 60 dB 
vedle sebe je výsledný akustický výkon jejich logaritmickým součtem Lw = 63 dB 
a při umístění 4 stejných zdrojů dochází k nárůstu hladiny akustického výkonu až 
na hodnotu Lw = 66 dB. Řešení problematiky akustiky vnějšího prostoru má 
v dnešní době mnoho možností. Klíčové je vhodné rozmístění zdrojů zvuku ve 
venkovním prostředí a využití pasivních způsobů útlumu nežádoucího šíření 
zvuku, kterými jsou prvky stávající zeleně, vhodně situované objekty s nízkými 
nároky na dopadající akustickou energii (objekty průmyslové výroby, apod.). 

Měření hladiny akustického tlaku a dalších vybraných akustických parametrů 
v prostoru řešeného objektu i v bezprostředním okolí je krok nutný k ověření 
navržených a realizovaných opatření zamezujících šíření nežádoucího zvuku do 
okolí objektu. Cílem těchto měření je prokázat, že v určitých místech v okolí 
řešeného objektu nedochází k překračování hygienických limitů vlivem užívání 
řešeného objektu. 

Výběr měřícího místa má zásadní význam. Měřící místa musí být zvolena 
s ohledem na oblasti, ve kterých dochází ke generování zvuku (Prostupy sání 
čerstvého vzduchu a výfuku znehodnoceného vzduchu na fasádu, či střechu 
objektu, poloha suchých kondenzátorů na střeše objektu, poloha střešních 
ventilátorů pro provozní větrání prostorů atd.) a s ohledem na hustotu, účel, výšku 
a způsob využití okolní zástavby a prostoru. Zpravidla se volí taková místa, která 
se nachází nejblíže potencionálnímu zdroji nežádoucímu zvuku. V případě 
vnějšího chráněného prostoru lůžkových zdravotnických zařízení je vhodné volit 
místa měření i v areálu nezávisle na okolní zástavbě. Místa měření volíme tak, 
aby měla vypovídající hodnotu. Místo měření by mělo být vůči zdroji 
nežádoucího zvuku v jedné přímce a na této přímce by se neměly nacházet žádné 
překážky bránící šíření zvuku (např. část objektu, vzrostlé stromy, konstrukce 
trvalého charakteru, apod.) Vhodné umístění měřících bodů je zobrazeno na 
následujících obr. 1.9 a 1.10. 
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Obr. 1.9: Měřicí místo v areálu nemocnice. Měření intenzity dopadající akustické energie 
v chráněném venkovním prostoru stravovacím pavilonem pro noční dobu  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1.10: Měřicí místo mimo nemocnice. Měření intenzity dopadající akustické energie 

v chráněném venkovním prostoru obytné budovy  
 

V případě, že měření nežádoucího zvuku je prováděno na základě osob 
užívacích okolní objekty, musí být měření provedeno na místě udané stěžovateli 
(nejčastěji se jedná o okna obytných domů v přilehlé zástavbě) na hranici 
chráněného venkovního prostoru objektu. 
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Před samotným zahájením měření je nutné provést kalibraci měřicího přístroje. 
Kalibrace se provádí z důvodu ověření odchylky měřených hodnot přístroje od 
skutečné hodnoty udané etalonem. Pro měření akustiky se využívají dva etalony. 
Jedná se o kalibraci přístroje kalibrátorem dle převládající intenzity měřených 
hodnot. V případě, že předmětem měření bude například ustálený hluk od 
vzduchotechnických zařízení, chladicích zařízení nižšího výkonu – obecně do 
intenzity měřeného zvuku nižší, než 90 dB, tak etalon kalibrace činí 94 dB. 
V případě měření vyšších hladin akustického tlaku je nutné kalibrovat měřicí 
přístroj na etalon 114 dB. Kalibrace se opakovaně provede i po skončení série 
měření. Kalibrace měřicího přístroje na obr. 1.11.  

 
Obr. 1.11: Kalibrace zvukoměru  

Z důvodu zajištění správné opakovatelnosti měření je nutné před zahájením 
samotného měření zjistit stav meteorologických podmínek. Je nutné změřit 
zaznamenat teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, 
oblačnost a rychlost větru. V případě, že nastanou následující podmínky, není 
možné provádět měření zvuku: 

- V případě deště není možné provádět měření, dopadající kapky vody 
výrazně zvyšují složku akustického pozadí, které zkresluje měření a 
v některých případech může dojít až k akustickému překrytí měřeného 
zdroje zvuku. 

- Rychlost větru v době měření nesmí přesáhnout 5 m/s. Při vysoké rychlosti 
větru dochází ke generování akustické energie na mikrofonu měřícího 
zařízení, která zkresluje měřené hodnoty. Tento jev nastává i při použití 
krytu proti větru. (V případě, že se jedná o speciální metodiku měření za 
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účelem zjištění akustických poměrů při zvýšené rychlosti větru – např. 
akustika větrných elektráren) 

- Terén mezi zdrojem zvuku a měřeným místem nesmí být pokryt sněhem, 
nesmí být zmrzlý ani nasáklý vodou. Tyto jevy mají vliv na fyzikální 
vlastnosti zemského masivu. Na hranici se vzduchem, kterým se šíří zvuk 
dochází ke změně pružnosti a tím i jiné míře poměru pohlcených a 
odražených zvukových vln.  

Umístění mikrofonu v měřicím místě musí splňovat požadavky pro přesné 
měření. Mikrofon se umisťuje při měření hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb tak, aby se nacházel minimálně 0,5 m až 2 m od svislé konstrukce 
(zpravidla se jedná o stěnu měřeného objektu) a ve výšce 1,5 až 1,7 m nad 
podlahou (obr. 1.12). Mikrofon umístěný v této vzdálenosti od odrazivé roviny 
zaznamenává přesně určitelné množství zvýšené dopadající akustické energie, 
které lze přesně určit a upravit formou korekce na dražený zvuk. Umístění 
mikrofonu ve výše uvedené vzdálenosti je podmínkou pro odečtení korekce 
reprezentující zvuk dopadající nepřímo na mikrofon odrazem od svislé odrazivé 
roviny v chráněném venkovním prostoru objektu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1.12: Optimální umístění mikrofonu při měření v chráněném venkovním prostoru stavby. 
V horizontální rovině 0,5 až 2,0 m od svislé odrazové plochy. Ve vertikální rovině 1,5 až 1,7 

m nad rovinou měřeného podlaží.  
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Obr. 1.13: Schéma polohy měřicího místa (umístění mikrofonu) v návaznosti na zdroj hluku a 
rozměry odrazivé plochy (fasáda objektu)  

1 –   Fasáda objektu 
2 –   Velký zdroj (v případě, že α>60°) 
M –  Poloha mikrofonu 
d –   Kolmá vzdálenost od polohy mikrofonu k odrazivé rovině, O 
RO –  dělicí čára úhlu, α 
 
Další možné polohy mikrofonu jsou přímo na odrazivé rovině měřeného místa, 

nebo ve volném poli. V případě připevnění na odrazivou rovinu je nutné, aby 
fasáda, na kterou je mikrofon připevněn, byla rovinná s maximální odchylkou 
±0,05 m. Místo připevnění od okraje fasády je minimálně 1 m. Na obr. 1.13 jsou 
to rozměry b a c. V případě, kdy přistoupíme k měření akustických parametrů ve 
volném poli, je nutné zvolit takovou polohu, kde jediná odrazová plocha bude 
země (terén). Tato poloha je definovaná minimální vzdáleností od nejbližší 
odrazové plochy. Poloha mikrofonu od odrazové roviny musí být vzdálena 
minimálně dvojnásobek vzdálenosti mikrofonu od zdroje zvuku.  

Po umístění mikrofonu do správné měřicí polohy se doporučuje měření 
akustického vlivu zvuku pozadí. Akustické vlivy zvuku pozadí určují, jaký vliv 
na posluchače má provoz v okolí měření, který není vyvolaný měřeným zdrojem 
zvuku. Například při měření v areálu nemocnice, jehož cílem je určit vliv nově 
vybudované strojovny vzduchotechniky na akustické mikroklima v chráněném 
venkovním prostoru lůžkového oddělení, je za hluk pozadí považován provoz 
v nemocničním areálu, hluk z dopravy v blízkosti nemocničního areálu apod.  
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Pro správné měření vlivu hluku pozadí je nutné toto měření provádět 
s vypnutým měřeným zdrojem zvuku. Vliv zvuku akustického pozadí je nutné 
zohlednit ve výpočtu. Zvuk pozadí zvyšuje změřenou hodnotu hladiny 
akustického tlaku primárního zdroje hluku a zahrnuje se korekcí, která je závislá 
na rozdílu naměřených hodnot se zdrojem zvuku a bez zdroje zvuku. Hodnoty, 
kterých nabývá, jsou uvedeny v tabulce 1.1. Hodnota korekce vychází 
z logaritmického součtu měřených hodnot. V případě, že je akustická energie 
měřeného zdroje zvuku příliš vysoká (Lp ≥ 15 dB), pak dochází k překrytí zvuku 
pozadí, tudíž se korekce na hluk pozadí nezapočítává. Naopak v případě, že hluk 
měřeného zdroje a hluk pozadí není při měření rozeznatelný, tedy přínos zdroje 
hluku je příliš malý, aby se při měření projevil, pak je možné korekci na hluk 
pozadí stanovit odlišnou metodou (analýzou v jednotlivých frekvenčních 
pásmech, analýzou vybraných frekvencí, apod.), nebo korekci na vliv hluku 
pozadí zanedbat.  

 
∆L [dB] 15 14 13 12 11 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 
K [dB] 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 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 

 
Tab. 1.1 - Korekce K na uvažovaný hluk pozadí při rozdílu změřeného hluku pozadí a hluku od 

měřeného zdroje zvuk ∆L [dB]  
Dále se přistoupí k samotnému měření řešeného zdroje zvuku. Měření 

akustických parametrů se provádí v několika na sobě nezávislých měřících 
cyklech. Stanovuje se pro denní nebo noční dobu. Pro denní dobu se stanovuje 
pro 8 nejhlučnějších hodin. V noční době je to pro 1 nejhlučnější hodinu. Čas 
měření se volí většinou na základě údajů získaných uživateli v lokalitě, způsobu 
provozování zdroje hluku, nebo na základě požadavku hygienické stanice. 
Primárně se doba měření volí tak, aby odpovídala standardní situaci provozu 
zdroje hluku. Při měření akustických parametrů zdroje hluku musí být měření 
provedeno v takovém intervalu, aby byly zaznamenány všechny běžně se 
vyskytující akustické jevy. Při řešení technických zařízení budov se zpravidla 
jedná o ustálený hluk, který se s časem výrazně nemění – odchylka měřené 
hladiny akustického tlaku není vyšší, než ± 5 dB. V případě ustáleného zvuku je 
volen časový interval 30 s, ve kterém se projeví všechny složky přispívající 
k akustice zdroje zvuku. Výsledné hodnoty je pak nutné přepočíst na hodnotu 
jedné nejhlučnější hodiny – noční doba, nebo na osm nejhlučnějších hodin – denní 
doba. Počet nezávislých měřicích intervalů musí být alespoň 3 z důvodu získání 
statistického vzorku, optimální počet s ohledem na časovou náročnost je 
provedení 5 intervalů měření. 

Po skončení měřícího cyklu musí být provedena opětovná kalibrace přístroje a 
zjištěna odchylka přesnosti měření od poslední provedené kalibrace. 
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1.6 PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ 

Data získaná z měření je nutné dále vyhodnotit. Naměřené údaje obsahují 
ostatní vlivy, které vznikají při měření ve skutečném prostoru. Jsou jimi hluk 
pozadí, vliv odrazu akustické vlny od blízko umístěné překážky, vliv pozice 
mikrofonu v prostoru, nebo působení atmosférických podmínek na měření. Aby 
bylo možno správně stanovit přenos měřeného zdroje zvuku, je nutné tyto vlivy 
určit a vyjádřit jejich podíl na měřeném souboru dat a tím lze získat skutečnou 
hodnotu přenosu akustické energie měřeného zdroje.  

Pro efektivní vyhodnocení změřených datových souborů je vhodné na základě 
vhodné metodiky vypracovat protokol z měření akustických veličin, ve kterém je 
obsaženo matematicko-fyzikální vyjádření akustických parametrů. Vypracovaný 
protokol musí po formální stránce obsahovat identifikační data všech 
zúčastněných subjektů. Minimálně je to objednatel měření, provozovatel zdroje 
zvuku a osoby provádějící měření. Dále musí být uveden přesný popis místa 
měření a místa měřeného zdroje zvuku, popis objektu, ve kterém je měření 
prováděno, jeho účel, dispoziční uspořádání, počet podlaží a dále přesné určení 
místa měření. Identifikace měřené místnosti, jaký je její účel a z jakého důvodu je 
tam měření prováděno. Jedná se o pracovní prostředí, pobytovou místnost, nebo 
chráněný vnitřní prostor stavby. Důležitým krokem je jasná identifikace zdroje 
měřeného zvuku. V nemocnicích a laboratořích jsou to primárně koncové 
elementy vzduchotechniky, které do prostoru distribuují vzduch nutný pro 
hygienickou výměnu a zajištění čistoty prostoru. Důležitým faktorem je typ 
koncového elementu a množství distribuovaného vzduchu. Tyto faktory přímo 
ovlivňují akustické parametry a tím i akustické mikroklima v řešených 
místnostech. 

Před zahájením měření je nutné určit podmínky, za kterých je měření 
prováděno. Pokud jsou měřeny akustické parametry ve venkovním prostředí je 
zcela zásadní pro zajištění správné opakovatelnosti měření stanovit atmosférické 
podmínky. Teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, 
rychlost větru a oblačnost. Popis atmosférických vlivů, při kterých nesmí probíhat 
měření ve venkovním prostoru je uveden v kapitole 1.5.  

Volba měřícího intervalu je daná zvolenou metodikou, ale obecně je zvuk šířící 
se ze vzduchotechnických zařízení charakterizován jako ustálený. Jeho intenzita 
se v čase nemění o víc, než ± 5 dB. Z toho vyplývá, že měřicí interval je vhodné 
volit v rozsahu 10 až 60 s. Kratší interval není vhodné volit z důvodu přesnosti 
měřicího přístroje. Delší měřicí intervaly nemají žádný přínos k přesnosti 
měřených údajů a celé měření se stává časově a ekonomicky náročnější. Při 
měření ve venkovním prostředí je volba měřících intervalů obdobná. 

Volba deklarované veličiny probíhá na základě účelu měřeného prostoru. 
Měříme-li v prostorech laboratoří, lůžkových oddělení, operačních sálů, apod. 
volí se ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB(A)], případně maximální 
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měřená hladina akustického tlaku LAmax [dB(A)]. Obě hodnoty jsou upravované 
váhovým filtrem A. 

Po určení výše uvedených podmínek a definic se přistoupí k výpočtové části. 
Cílem výpočtové části je určit vliv měřeného zdroje zvuku na akustické 
mikroklima včetně nejistoty z měření, kterých může tento zdroj nabývat. V tab. 
1.2 jsou seřazena data z měření, u kterých jsou uvedeny informace o čase měření, 
intervalu měření, získané hodnotě ekvivalentního akustického tlaku z měření za 
čas T a informace o kalibraci, čas provedení kalibrace odchylka kalibrace od 
počáteční hodnoty a odchylka poslední hodnoty a citlivost kalibrace. 

 

  
Tab. 1.2 – Souhrnná tabulka dat získaných ze zvukoměru včetně údajů o kalibraci přístroje  
Pro přesné opakování měření je povinnou součástí protokolu vyznačení polohy 

měřicích bodů nejlépe v dané části výkresové dokumentace a spolu s tím i 
fotodokumentace měřící aparatury přímo v místě měření. Příklad viz obr. 1.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1.14: Pozice bodu měření v prostoru lůžkového boxu JIP fotodokumentace a umístění 

v půdorysu (vyznačeno červeným kolečkem)  
Součástí každého vyhodnocení musí být i provedení třetinooktávové analýzy 

akustického spektra. Tato analýza slouží pro odhalení charakteru a rozložení 
zaznamenaného zvukového vjemu. Hlavním účelem provádění třetinooktávové 
analýzy je stanovení výskytu zvuku s tónovými složkami. Tónová složka zvuku 
je patrná v případě, že v kmitočtovém spektru měřeného zvuku je hladina 
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akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně 
sousedících oktávových pásmech, o více, než 5 dB vyšší, než hladiny akustického 
tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech. Nově je ještě definován 
požadavek na slyšitelnost pro hluk s tónovými složkami v oktávových pásmech 
od 10 Hz do 160 Hz. Aby bylo možné považovat tónovou složku za ovlivňující 
prvek spektrální analýzy, musí nabývat vyšších hodnot, než je mez slyšení 
uvedená v tab. 1.3. 

 
ft [Hz] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 

Lps [dB] 92 87 83 76 64 56 49 43 42 40 38 36 34 
   

Tab. 1.3 – Stanovení prahu slyšení Lps [dB] v rozsahu středních kmitočtů oktávových pásem ft [Hz]   
 
 
 
 

  
Obr. 1.15: Grafické zobrazení třetinooktávové analýzy. Červená křivka popisuje mez slyšení 

v nízkých kmitočtech. Modře zvýrazněná oblast ve frekvenčním pásmu 5 kHz zobrazuje 
změřenou tónovou složku  

Názorným způsobem provedení třetinooktávové analýzy je vynesení dat 
jednotlivých měření do grafu (obr. 1.15), ve kterém lze dohledat oktávová pásma 
s tónovou složkou, případně analyzovat další vlastnosti měřeného zvuku. 

Okolní akustické vlivy vstupují do výpočtu ve dvou podobách. Jednak jsou to 
korekce a dále nejistoty měření. Pro měření uvnitř objektu v jednotlivých 
polohách mikrofonu je nutné stanovit energeticky průměrnou hladinu akustického 
tlaku pro celý prostor a dále korekci na hluk pozadí a korekci na prostředí. 

-15
,78 -8,
26

-8,
3 -1,

97 4,7
9 16,

54 20,
92

22,
41

23,
11 25,
94 30,
66

31,
85

30,
14

28,
95

28,
89

29,
89

28,
54

29,
62

28,
9

25,
17

23,
41

22,
51

18,
16

18,
19

17,
41

18,
4 25,

09
19,

44
14,

86
15,

44
11,

6
7,5

6
2,2

4
-30-20-100
102030405060708090100

12,
5 20 31,
5 50 80 125 200 315 500 800 125
0

200
0

315
0

500
0

800
0

125
00

200
00

Ek
viv

ale
ntn

í h
lad

ina
 

aku
sti

cké
ho

 tla
ku

 [d
B(A

)]

Frekvence[Hz]

Měření 1



 

 
  Strana 21 
 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
Ústav technických zařízení budov 

Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické 
mikroklima čistých prostorů

Ondřej Jelínek

 
Energetický průměr ekvivalentní hladiny akustického tlaku vyjadřuje celkovou 

ekvivalentní hladinu akustického tlaku vztaženou k měřenému prostoru na 
základě údajů získaných z měření v jednotlivých polohách mikrofonu: 

10 ∗ 1 10 ,  
 
n – počet poloh mikrofonu rovný, nebo větší než 3 
Leq,j – ekvivalentní hladina akustického tlaku v poloze j vyjádřená v dB 
 
Korekce na hluk pozadí vyjadřuje vliv složky hluku pozadí na měření 

předmětného zdroje hluku. Matematicky vyjadřuje rozdíl mezi změřenou 
hladinou akustického tlaku se zapnutým měřeným zdrojem a měřením ostatních 
zdrojů zvuku kromě měřeného zdroje zvuku. Na základě principu sčítání hladin 
hluku lze určit, jak hladina akustického tlaku pozadí ovlivňuje měření zdroje 
zvuku. V případě, že je rozdíl mezi měřenou hladinou pozadí a měřením zdroje 
zvuku větší, než 15 dB, dochází k maskování zvuku pozadí měřeným zdrojem. 
V případě malého odstupu jednotlivých složek zvuku pozadí a měřeného zvuku 
není možné určit, jaký je přínos měřeného zvuku pozadí. Jedná se o situace, kdy 
je rozdíl změřených hladin nižší, než 3 dB. V takovém případě nelze určit, která 
z měřených veličin je vyšší, zda účinky hluku pozadí, nebo měřeného zdroje. 
V tomto případě nastávají dvě možnosti. Můžeme korekci na hluk pozadí do 
výpočtu nezahrnovat. Tato úprava je takzvaně „na stranu bezpečnou“ kdy 
nedochází ke snížení měřené hodnoty vlivem hluku pozadí. Případně se může 
provést analýza hluku pozadí a měřeného zdroje jinou metodou, například 
analýzou v třetinooktávovém spektru. 

10 ∗ log 1 10 , ∗∆   
K1 – Korekce na hluk pozadí 
∆L – Rozdíl hladiny akustického tlaku měřené se zdrojem zvuku a bez zdroje 
zvuku udávaný v dB 
 
Korekce na prostředí je korekční člen zahrnující vliv odraženého zvuku na hladinu 
středního akustického tlaku na referenční ploše. Obvykle se používá jako 
indikátor kvality prostředí. Vyjadřuje se v dB. 
 

10 ∗ 1 4  
2  
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K3 – Korekce na prostředí 
d – Obvyklá vzdálenost; nejkratší vzdálenost zdroje zvuku od místa obsluhy 
α – Střední hodnota činitele pohltivosti místnosti, ve které probíhá 
zkouška/měření  
Sv – Celkový povrch místnosti, ve kterém probíhá zkouška/měření [m2] 
 
Měření je optimální, pokud korekce na prostředí nepřesáhne hodnotu 7 dB. 
V případě, že dojde k překročení této hodnoty, uvažuje se pro výpočet hodnota 7 
dB. Vysokých hodnot korekce K3 je dosaženo v případě měření v malé místnosti 
nebo v místnosti akusticky tvrdé s malou hodnotou pohltivosti místnosti A. 
 
Stanovení nejistoty měření se skládá z mnoha vlivů, jejichž spolupůsobení 
ovlivňuje změřené výsledky. Celková směrodatná odchylka σtot se určí pomocí 
rozšířené nejistoty U.  
 
σRD – Směrodatná odchylka opakovatelnosti metody 
Vychází ze skutečnosti, že zkušební podmínky musí reprezentovat obvyklé 
užívání a odpovídat obvyklé praxi uživatele i výrobce.  Standartní vyjádření této 
směrodatné odchylky pro účely výpočtu nejistoty měření je následující: 
 

∗  
 
ci – Činitel citlivosti  
ui – Standartní nejistota 
 
Prvky vstupující do výpočtu směrodatné odchylky opakovatelnosti metody jsou: 

- Nejistota spojená s hladinou akustického tlaku změřenou 
- Nejistota určení korekce na hluk pozadí 
- Nejistota způsobena vlivem prostředí 
- Nejistota měřicího zařízení  
- Nejistota způsobená volbou měřicího místa 
- Nejistota určení korekce na meteorologické podmínky 
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σomc – Směrodatná odchylka, která vyjadřuje nejistotu související s nestabilitou 
provozních a montážních podmínek se stanoví následujícím způsobem: 

 
1

1 ´ ´  
 

´  - hladina akustického tlaku změřená v předepsaném místě pro j-té 
opakování za předepsaných provozních a montážních podmínek 

´  - střední hladina akustického talku změřená pro N opakování  
 
Ze směrodatné odchylky vyjadřující nejistotu související s nestabilitou provozu 

a montážních podmínek a směrodatné odchylky opakovatelnosti metody lze 
stanovit celkovou standartní nejistotu σtot následujícím způsobem: 

 
∗  

Zadáním okrajových podmínek a vyjádřením celkové směrodatné odchylky σtot lze následně použít k určení rozšířené nejistoty měření U, která vyjadřuje možnou 
množinu hodnot akustické veličiny, kterých tato akustická veličina může nabývat. 
Tato nejistota v sobě zahrnuje všechny odchylky, které vstupují do stanovení 
akustické veličiny a to jak ve fázi získávání dat (měření), tak i při výpočtu. 

 
U=k* σtot [dB] 
 
k – činitel rozšíření 
U – Rozšířená nejistota 
 
Činitel rozšíření k se volí na základě analýzy situace při měření a výpočtu. 

V případě přesnějších měření v menším rozsahu lze zvolit činitel rozšíření menší 
hodnotou a naopak. Standardně se při stanovování ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku Lp volí činitel rozšíření roven 2.   
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2  CÍLE PRÁCE 
Cílem práce je analýza šíření a útlumu zvuku v systémech vzduchotechniky 

obsluhující čisté prostory spolu s následným návrhem metodiky eliminace šíření 
akustické energie vzduchovody a koncovými elementy systémů vzduchotechniky. 
Zejména bude kladen důraz na, v praxi velmi problematické, nízké frekvence 
celkového spektra. 
 
Dílčími cíli práce tedy jsou: 

1, analýza současného stavu poznání, principů útlumu, šíření zvuku ve 
vzduchotechnickém potrubí a uzavřeném vnitřním prostoru   

2, experiment ve speciální dozvukové komoře za účelem zjištění statistického 
souboru dat charakterizující útlum hluku v Evropě vyráběných zvukově 
izolačních hadic 

3, matematický popis a analýza zjištěných dat, vytvoření spojitých funkcí 
útlumu zvuku a vytvoření DLL knihovny jako databáze pro další výpočty 

4, vytvoření vlastní metodiky řešení útlumu zvuku ve vzduchovodech a šíření 
akustické energie ve vnitřním uzavřeném prostoru 

5, vytvoření matematického modelu - software se  zadáním vstupních dat, 
potrubní sítě, geometrie včetně akustických vlastností vyšetřovaného prostoru a 
výstupem v podobě hladiny akustického tlaku dané místnosti v místě posluchače       
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3  METODY ŘEŠENÍ 
Metody řešení budou použity jako: 
  Technická rešerše řešeného problému  Využití matematických regresních metod pro zpracování statistických 

souborů naměřených dat včetně vytvoření spojitých funkcí   Experimentální metody zjišťování útlumu zvuku  Vytvoření souboru výpočetních funkcí v rámci objektového programování, 
tvorba DLL knihoven  Objektové programování  Vytvoření výpočtového modelu   Porovnání naměřených hodnot s modelem predikovaných dat      
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4  EXPERIMENT  
V rámci experimentální části práce je stanovení útlumu hluku zvukově 

izolačních hadic, které jsou používány pro připojení koncových elementů systémů 
VZT (čisté nástavce, anemostaty, talířové ventily, atd.) k distribučnímu systému 
VZT.  

Stanovení útlumu hluku probíhalo formou odborného experimentu v prostoru 
dozvukové komory v areálu výrobního závodu fy. Soller a Palau ve Španělsku. 

Cílem měření bylo získání komplexních charakteristik akustických vlastností 
těchto prvků. Byly použity následující prvky:  Hadice průměru Ø125 mm, 160 mm, 200 mm a 250 mm  Každý měřený průměr s délkou 1 m a 2 m  Každý samostatně měřený průměr hadice a délka byla dále měřena 

v přímé trase, v trase s kolenem 45° a v trase s kolenem 90°  
Akustickým zdrojem hluku pro účely experimentu byl zvolen generátor 

růžového šumu 
Experiment byl proveden pro všechny kombinace výše uvedených prvků. 

Výpočtový software bude naprogramován jako DLL knihovna v programovacím 
jazyku DELPHI.  

Software umožní stanovení útlumu hluku hadice s konkrétním průměrem 
v průřezu s možností zadání geometrie a délek. 

Zadání zdroje hluku hodnotami akustického výkonu v uživatelem 
definovaných oktávových pásmech. 

Výstupem jsou hladiny akustického výkonu v zadaných oktávových pásmech 
a výsledná součtová hladina akustického výkonu, která může sloužit pro 
porovnání s požadavky nařízení vlády [1].  

Při řešení problematiky útlumu hluku je nutné rozdělit výpočet do jednotlivých 
na sebe navazujících kroků. Tyto jsou:   Příprava a průběh experimentu v dozvukové komoře  Zpracování získaných dat stanovení matematického popisu pro jednotlivé 

řešené prvky   Vytvoření DLL knihovny – výpočetní modul pro stanovení útlumu hluku 
zvukově izolačních hadic 
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4.1 EXPERIMENT V DOZVUKOVÉ KOMOŘE 
V rámci experimentu byla stanovena měřící sestava, která se skládala z prvků 

na obrázku níže. Zdrojem zvuku je generátor růžového šumu, který v rámci 
měření pracuje ve dvou režimech a to:  

Provozní režim 1V:   92,7 dB(L) 
Provozní režim 0,5 V:  86,9 dB(L) 

Ke generátoru růžového šumu bylo připojeno plechové potrubí kruhového 
průřezu délky 1m. Na toto potrubí byly postupně připojovány měřené zvukově 
izolační hadice. Na konci hadice byl osazen mikrofon pro záznam dat (obr. 4.1). 

 

 
Obr. 4.1: Skladba měřící soustavy – vlevo schéma, vpravo měřící soustava v dozvukové 

komoře  
V rámci experimentu bylo nutné nejdříve stanovit základní akustické 

parametry zdroje hluku. Měření bylo provedeno tak, že v měřící sestavě nebyla 
zapojena žádná zvukově izolační hadice a snímaná data byla uvažována jako 
parametr, od kterého se odečítaly změřené hodnoty při zapojení hadice. Tedy 
rozdíl, mezi měřením bez hadice a s hadicí tvoří útlum hluku. Každé měření bylo 
opakováno třikrát nezávisle na sobě. Tak, aby byl získán statisticky významný 
vzorek. Z časových důvodů nebylo možné zpracovat větší množství opakovaných 
měření. Po zjištění základní hladiny akustického tlaku byla provedena postupně 
montáž jednotlivých zvukově izolačních hadic a měřeny hladiny akustického 
tlaku při provozním režimu generátoru 1V a 0,5V a dále při různých délkách. 
Přehled provedených měření je uveden v tabulce 4.1: 
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Ø125 Ø160 

Délka 1 m Délka 2m Délka 1 m Délka 2m 
0° 45° 90° 0° 45° 90° 0° 45° 90° 0° 45° 90° 

Generátor 1V ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Generátor 0,5V ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
Ø200 Ø250 

Délka 1m Délka 2m Délka1m Délka 2m 
0° 45° 90° 0° 45° 90° 0° 45° 90° 0° 45° 90° 

Generátor 1V ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Generátor 0,5V ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
Tab. 4.1: Celkový přehled provedených měření zvukově izolačních hadic  

Měření probíhalo v délce 30 sekund, pro zajištění správného měření. Měřený 
zvuk lze definovat jako ustálený. Získaná data měření jsou v 1/24 oktávovém 
spektru. To znamená, že spektrum je získáno s mnohem větší přesností, než při 
měření např. 1/3 oktávovém pásmu, které je v České republice běžné při 
praktickém měření v budovách před uvedením do provozu. Na obr. 4.2, 4.3, 4.4 
4.5 je zobrazena dozvuková komora a nastavení měřící aparatury před jedním 
z měřicích intervalů.  

Dozvuková komora – místnost přesně definovaných rozměrů, která se používá 
ke stanovení akustických parametrů materiálů (součinitel zvukové pohltivosti – 
α), pro stanovení akustických parametrů výrobků. V tomto případě se komora 
fyzikálně přibližuje k otevřenému poloprostoru. Stěny a strop jsou obloženy 
vysoce absorpčním materiálem a podlaha je naopak materiál akusticky reflektivní. 

Růžový šum – signál, jehož výkonová frekvenční hustota je přímo úměrná 
převrácené hodnotě frekvence. Tento signál odpovídá logaritmickému charakteru 
slyšení lidského ucha. Používá se také často k testování zvukových systémů. 

Bílý šum – náhodný signál s konstantní výkonovou spektrální hustotou. V praxi 
není možné skutečný bílý šum vytvořit. Za bílý šum je označován signál 
v případě, že má ploché spektrum v definovaném rozsahu frekvencí. 
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Obrázek 4.2 vlevo: Pohled na vstupní dveře dozvukové komory s aparaturou pro připojení 

ventilátorů 
Obrázek 4.3 vpravo: Grafický výstup oktávového spektra probíhajícího měření 

 
Obrázek 4.4 vlevo: Příprava měřící soustavy – osazení mikrofonu do správné polohy 

Obrázek 4.5 vpravo: Zvukově izolační hadice použité pro experiment 
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5  ZPRACOVÁNÍ STATISTICKÉHO SOUBORU 
NAMĚŘENÝCH DAT  

Z dat získaných měřením v akustické laboratoři v Ripoll bylo dále potřeba 
získat relevantní informace. Každé měření zaznamenává výsledky v 227 
oktávových pásmech v rozsahu od 12 Hz do 8000 Hz. Tak velké množství dat 
bylo nutné zpracovat a zjednodušit pro srozumitelný výstup. Forma 
nezpracovaného výstupu z měřicího intervalu bez osazené zvukově izolační 
hadice obr. 5.1. 

 

  
Obr. 5.1: Výstup z původního měření. Jedná se o měření hladiny akustického tlaku bez použití 

zvukově izolačních hadic k získání akustických parametrů zdroje zvuku  
Po konzultacích byla vybrána data reprezentující nejčastěji používaná oktávová 

pásma ve stavební akustice v rozsahu 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 
2kHz, 4 kHz a 8 kHz. Ale praktickým pozorováním v praxi víme, že akustické 
zdroje ve vzduchotechnice produkují významný podíl akustické energie na velmi 
nízkých oktávových pásmech v okolí 31,5 Hz a 50 Hz. Tyto dvě hodnoty byly 
v rámci zpracování dat zahrnuty do množiny řešených oktávových pásem za 
účelem zjištění schopnosti zvukově izolačních hadic v těchto frekvencích tlumit 
hluk. 

V tabulce 5.1 a obr. 5.2 jsou uvedeny již specifické hodnoty akustického tlaku 
v místě měření pro vybraná oktávová pásma. Na obr. 5.2 je zobrazen 
zjednodušený průběh akustického tlaku bez použití zvukově izolačních hadic ve 
vybraných oktávových pásmech: 
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Obr. 5.2: Výstup z vybraných dat v oktávových pásmech. Jedná se o měření hladiny 
akustického tlaku bez použití zvukově izolačních hadic k získání akustických parametrů 

zdroje zvuku  

Tab 5.1: Vybraná data z jednotlivých oktávových pásem 
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Obr. 5.3: Nezpracovaný výstup z naměřených dat (nahoře) a hodnoty pro zvolená frekvenční 
pásma zvukově izolační hadici Ø125 délky 1 m měřené v přímém směru bez zalomení  

Obr. 5.4: Hodnoty pro zvolená frekvenční pásma pro zvukově izolační hadici Ø125 délky 1 m 
měřené v přímém směru bez zalomení  

Z obr. 5.3 a 5.4 je patrné, že tři nezávislá měření se v naměřených hodnotách 
zásadně neliší, díky tomu bylo ověřeno, že akustický zdroj růžového šumu pracuje 
stabilně a konzistentně.  

Po získání vstupních dat bez zvukově izolační hadice proběhlo obdobné 
zpracování dat pro jednotlivé hadice a jejich variantní polohy a délky. 

V této fázi máme k dispozici hladiny akustického tlaku změřené bez zvukově 
izolační hadice v měřící soustavě a dále hladiny akustického tlaku změřené 
s hadicí. Nyní musíme stanovit útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech 
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a to odečtením změřených hodnot bez hadice a s hadicí. Výsledný rozdíl určí 
hodnotu útlumu. 

  dBLLL pjipiii   
ΔLi - Zjišťovaný útlum hluku v i-tém oktávovém pásmu v decibelech 
Lpii - Hladina akustického tlaku i-tého oktávového pásma bez osazené 

zvukově izolační hadice  
Lpji - Hladina akustického tlaku i-tého oktávového pásma s osazenou 

zvukově izolační hadicí 
 
Stanovení útlumu hluku bylo postupně provedeno pro všechny měřené hadice. 

V tab. 5.2 a obr. 5.5 je zobrazen útlum hluku pro hadici průměru 125 mm 
 

  
Tab. 5.2: Hodnoty útlumu hadic v jednotlivých oktávových pásmech pro hadici Ø125 mm, 

jednotlivých délek vzorků a geometrie měření 
 

   
Obr. 5.5: Grafické vyjádření útlumu hluku v oktávových pásmech; hadice průměru 125 mm 
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V grafickém průběhu útlumu zvuku se projevuje zajímavá vlastnost hadic. 
V nízkých oktávových pásmech 31,5 Hz, 50 Hz a částečně i 63 Hz není útlum 
hluku závislý na délce hadice ani na geometrii její trasy. Útlum hluku v těchto 
oktávových pásmech se pro různé typy hadic mění jen v řádech jednotek decibelů. 
Naopak největší rozdíly v útlumu hluku v závislosti na délce hadice a úhlu 
zalomení je znatelné v oktávových pásmech okolo 1000 Hz a 8000 Hz. Můžeme 
říci, že ve vyšších frekvenčních pásmech je útlum akustické energie zjevnější a 
hadice splňují funkci kvalitního tlumiče v těchto pásmech. 

Pro srovnání uvádíme hodnoty útlumů hluku pro hadici Ø250 mm. Zde je také 
patrný malý útlum hluku v nízkých oktávových pásmech a významný nárůst 
tlumení v oktávových pásmech od 1 kHz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 5.3: Hodnoty útlumu hadic v jednotlivých oktávových pásmech pro hadici Ø250 mm, 
jednotlivých délek vzorků a geometrie měření 

 

  
Obr. 5.6: Grafické vyjádření útlumu hluku v oktávových pásmech; hadice průměru 125 mm 
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V obr. 5.6 a tab. 5.3 jsou uvedeny hodnoty útlumu hluku. Pro zjednodušení 

uváděny jen hodnoty měřené při spuštění generátoru růžového šumu ve stavu 1V. 
 
5.1 MATEMATICKÝ POPIS ÚTLUMU ZVUKU 
Následujícím krokem je stanovení matematického popisu průběhu útlumu 

hluku ΔLp [dB] zvukově izolačních hadic různých délek, tvaru a průměru, který 
byl zjištěn experimentální metodou. V každém grafu je popsán útlum hluku 
v jednotlivých oktávových pásmech od 31,5 Hz do 8000 Hz včetně útlumu hluku 
ve frekvenčním pásmu 50 Hz, který je často kritický u velkého množství 
ventilátorů.  

V tomto výstupu je pracováno se dvěma druhy grafů. Jednak bodový graf a dále 
graf spojnicový. Pro výpočet matematické funkce spojnicového grafu je nutné 
substituovat hodnoty jednotlivých frekvencí hodnotami uvedenými v tabulce 
k těmto grafům náležícím. 

Protože průběh grafu od výše zmíněné hodnoty 31,5 Hz do 8000 Hz nelze 
nahradit jednou spojitou funkcí, bylo nutné křivky rozdělit na dva různé 
samostatné celky, které popisují příslušné matematické funkce. Tyto celky jsou 
definovány od 31,5 Hz do 1000 Hz a od 1000 Hz do 8000 Hz. Pro ilustraci jsou 
uvedeny matematická vyjádření pro hadice Ø125 mm a Ø250 mm a to jak 
v grafické (obr. 5.7), tak i numerické podobě (tab. 5.4). 

 

  
Tab. 5.4: Matematický popis útlumu hluku zvukově izolačních hadic průměru Ø125 mm a 

Ø250 mm    
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Obr. 5.7: Matematický popis útlumu hluku zvukově izolačních hadic průměru Ø125 mm. 

Rozdělený na 2 části. Od 25 Hz do 1 kHz v grafu nahoře. Od 1 kHz do 8 kHz v grafu dole. 
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5.2 CHARAKTERISTIKA VLASTNÍHO HLUKU  
Každý prvek umístěný v rozvodech vzduchotechnického potrubí akusticky 

ovlivňuje více, či méně výslednou hodnotu v řešeném prostoru. Stejně tak lze 
matematicky stanovit a vyjádřit vlastní akustické projevy zvukově izolačních 
hadic.  

 
 10 ∗ ∗ ∗ 60 ∗ log 10 ∗ 1 ∗ ∗ 10 ∗ 1 ∗∆   

 
B –  Konstanta hladiny akustického výkonu tlumiče [dB] 
p –   Statický tlak ve vzduchotechnickém potrubí [Pa] 
c-   Rychlost zvuku ve vzduchu (uvažována hodnota vztažená pro teplotu 

  vzduchu 20°C) [m/s] 
S –   Plocha nejmenšího průřezu v místě zvukově izolační hadice [m2] 
wi –  Rychlost proudění vzduchu v průřezu zvukově izolační hadice [m/s] 
W0 –  Referenční akustický výkon [W] 
Ma –  Machovo podobnostní číslo [-] 
f-   Oktávové pásmo, pro které je určována hodnota vlastního hluku [Hz] 
H –  Největší příčný rozměr zvukově izolační hadice – průměr [m] 
∆ -   Spektrální rozsah vysokých kmitočtů [-] 
 
Pro výpočet je nutné znát geometrické vlastnosti tlumiče, potažmo hadice. 

V případě vzniku prostorové deformace, která má vliv na průřezovou plochu 
hadice například vlivem lokálního zmáčknutí hadice v nedostatečném prostoru, 
nebo špatně provedené ohnutí hadice s malým průměrem dojde k lokálnímu 
zvýšení rychlosti proudění vzduchu a následně i zvýšením akustických parametrů. 
U běžných kulisových, nebo buňkových tlumičů je zvýšení rychlosti ve volném 
průřezu tlumiče hlavní příčinou vysoké vlastní hladiny akustického výkonu prvku 
a tím i špatnými zvukově izolačními vlastnostmi. Návrh tlumiče se musí provádět 
se zvýšenou pečlivostí, aby návrh splňoval parametry útlumu hluku. 
Zjednodušeně se dá říci, že zvukově izolační hadice/tlumič utlumí procházející 
akustickou energii maximálně na hodnotu vlastního akustického výkonu. Výpočet 
probíhá formou stanovení hladiny akustického výkonu ve zvoleném oktávovém 
pásmu a dá se rozdělit na tři části. V první části je rozhodující nejmenší plocha 
průřezu zvukově izolační hadice, přes kterou proudí vzduch. Dále výpočet 
ovlivňuje Machovo číslo, které vychází z množství dopravovaného vzduchu, 
plochy průřezu a rychlosti zvuku. Tento člen se mění v závislosti na požadovaném 
průtoku a profilu prvku. Poslední člen významně ovlivňuje zvolené frekvenční 
pásmo a rychlost proudění vzduchu v průřezu zvukově izolační hadice. 
Významný vliv má spektrální rozsah vysokých kmitočtů, který významně 
ovlivňuje hodnotu vlastního hluku ve vyšších oktávových pásmech od 1 kHz do 
8 kHz. Ve stavební praxi se běžně využívá rozsah oktávových pásem od 32 Hz do 
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8 kHz. Naopak vlastní akustický výkon zvukově izolační hadice neovlivňuje její 
délka za předpokladu, že průměr hadice a průtok vzduchu je v jednom prvku 
konstantní. K získání hladiny akustického výkonu charakterizující vlastnosti 
zvukově izolační hadice je nutné logaritmicky sečíst všechny hladiny akustického 
výkonu Lw,oct. Získaná hodnota není upravována žádným váhovým filtrem. 
Hladina akustického výkonu/tlaku bez úpravy váhovým filtrem se značí 
písmenem „Z“. Pro využití ve výpočtech a měření je nutné vztáhnout získané 
hodnoty na váhový filtr „A“.  

Vlastní akustické parametry zvukově izolační hadice byly stanoveny pro 
všechny měřené rozměry prvků. Výpočtem byly stanoveny pro běžně navrhované 
průtoky vzduchu v rozsahu od 50 m3/h do 1000 m3/h. Zvolený rozsah byl vybrán 
pro názornou ukázku akustických vlastností zvukově izolačních hadic a dále bude 
analyzována vhodnost využití pro různé průtoky a to jednak z hlediska zvukově 
izolační hadice, tak i na příkladu vybraných čistých nástavců a jejich akustických 
vlastností.  

Součtová hladina akustického výkonu má charakter logaritmické křivky. 
K nejstrmějšímu nárůstu dochází v rozmezí nízkých oktávových pásmech. 
S rostoucími oktávovými pásmy klesá absolutní hodnota přírůstku vlastní hladiny 
akustického výkonu. Na obr. 5.8 jsou zobrazeny meze vhodného návrhu průtoku 
vzduchu pro jednotlivé průměry zvukově izolačních hadic. 

 

  
Obr. 5.8: Vlastní hladina akustického výkonu hadice d= 125 mm 
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Obr. 5.9: Vlastní hladina akustického výkonu hadice d= 160 mm  

  
Obr. 5.10: Vlastní hladina akustického výkonu hadice d= 200 mm  
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Obr. 5.11: Vlastní hladina akustického výkonu hadice d= 250 mm  

 
Vlastní hladina akustického výkonu uvedená v obr. 21 až 24 je zobrazena již 

s aplikovaným váhovým filtrem třídy A. Z toho důvodu může dojít k situaci, že 
je vlastní hladina akustického výkonu záporná. K tomuto jevu dochází v případě, 
kdy hladina akustického výkonu bez váhového filtru Z nabývá tak malých hodnot, 
že po aplikaci váhového filtru A jsou výpočtem stanoveny záporné hodnoty. 
Záporná hodnota vlastní hladiny akustického výkonu neznamená, že by docházelo 
k dalšímu útlumu akustické energie, ale při výpočtu je uvažována jako nulová 
hodnota zdroje akustické energie. 

Každý z grafů je rozdělený na tři části. Doporučená oblast s rychlostí 
dopravovaného vzduchu menší, než 4 m/s. Tato byla zvolena na základě množství 
vzduchu. Vlastní hluk generovaný hadicí na hranici 4 m/s je velmi nízký, dosahuje 
hodnot 10 dB(A) v součtové hladině. Tyto průtoky vzduchu je vhodné volit při 
distribuci vzduchu do pobytových zón pracovního prostředí, do místností 
s vyššími nároky na standart větrání a se specializovaným využitím (operační 
sály, laboratoře, specializované vyšetřovny. Rychlost vzduchu v doporučené 
oblasti obecně reflektuje akustické nároky běžně používaných koncových 
elementů tak, aby akustická energie utlumená ve zvukově izolační hadici nebyla 
navyšována při průchodu koncovým elementem.  

V přechodové oblasti jsou voleny rychlosti proudění vzduchu mezi 4 a 5 m/s. 
Průtoky vzduchu odpovídající této rychlosti je vhodné volit do prostorů s menším 
komfortem. V případě čistých prostorů je vhodné je využít například pro požární 
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větrání chráněných únikových cest, kde jsou z důvodu zachování čistoty prostoru 
požadovány čisté nástavce. Zachování rychlostí z doporučené oblasti by vedlo 
k nežádoucímu navyšování počtu koncových elementů a vyšším investičním 
nákladům. Navíc v běžném čistém prostoru se často stává, že umístění rozvodů 
vzduchotechniky a koncových elementů je z hlediska požadovaných 
prostorových nároků obtížné – zvýšení rychlosti proudění vzduchu vede ke 
zmenšení celkového počtu koncových elementů. 

Průtoky vzduchu při rychlosti proudění přesahující rychlost 5 m/s nejsou 
obecně žádoucí. Je možné do rychlosti 7 m/s využít pro návrh požárního větrání 
chráněných únikových cest. Ale při vyšších rychlostech již nelze garantovat 
zachování akustických i mechanických vlastností zvukově izolační hadice. Při 
vysokých průtocích dochází vlivem zvýšeného statického tlaku při průchodu 
vzduchu hadicí k její deformaci a následně může dojít i k poškození této hadice. 
Při deformování hadice dojde i k zmenšení plochy, přes kterou proudí vzduch. To 
vede jednak k výraznému navýšení tlakové ztráty v soustavě a také ke zvýšení 
vlastní hladiny akustického výkonu hadice. 

Volba vhodného průtoku vzduchu se nesmí omezit pouze na vhodnou rychlost 
proudění vzduchu v místě připojení koncového elementu. Návrh musí respektovat 
více okrajových podmínek. V pracovním prostředí je dovolena maximální 
rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně 0,2 m/s (třída práce I až III). Množství 
vzduchu distribuované jedním koncovým elementem nesmí generovat vysokou 
hladinu akustického výkonu koncového elementu a také nesmí extrémně 
navyšovat tlakovou ztrátu koncového elementu. Příkladem může být návrh 
koncového elementu pro přívod vzduchu do čistých prostor s vyššími nároky na 
kvalitu větrání. Stanovíme průtok vzduchu, který je schopný tento čistý nástavec 
distribuovat při zachování tlakové ztráty filtrační vložky 150 Pa – tab. 5.5 . Při 
volbě průtoku vzduchu a koncových elementů na tlakovou ztrátu 150 Pa dochází 
k volbě kompromisu mezi množstvím použitých koncových elementů (více 
koncových elementů vede k menší tlakové ztrátě jednoho prvku) v místnosti a 
náklady na zajištění vyššího dispozičního tlaku jednotky při návrhu vyššího 
průtoku vzduchu. Příklad uvažovaného čistého nástavce a jeho osazení v čistém 
prostoru na obr. 5.12 . 
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Obr. 5.12: Čistý nástavec pro přívod čerstvého vzduchu. Dole půdorys místnosti, červeně jsou 
zobrazeny čisté nástavce (celkem 8 ks) pro dosažení požadované výměny vzduchu a 

malé laminární pole sestavené ze dvou čistých nástavců  
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Průtok vzduchu v m3/h při zachování tlakové ztráty filtrační vložky 150 Pa 
 Rozměr nástavce [AxB] 
Hloubka filtrační vložky [mm] 318x318 470x470 587x587 

46 108 270 444 
54 126 312 510 
69 180 408 600 

78 
102 252 420 
126 318 528 
156 384 636 
180 444 738 

150 156 384 636 
198 492 810 

292 252 636 - 
318 804 - 

 
Tab. 5.5 – Průtok vzduchu při návrhu čistého nástavce s filtrační vložkou - tlaková ztráta 150 Pa  

Součástí návrhu musí být i provedení posouzení výtokové rychlosti vzduchu, 
potažmo zjištění rychlosti proudění vzduchu po dosažení pracovní zóny. Při 
standartní světlé výšce v obsluhovaném prostoru, která je 3 m od podlahy po 
spodní hranu podhledové konstrukce dojde ke snížení rychlosti o cca 0,15 m/s. 
Z toho důvodu je vhodné volit výtokovou rychlost s ohledem na využití prostoru 
vmax = 0,35 m/s, aby bylo dosaženo maximálnímu proudění vzduchu v zóně 
výskytu osob 0,2 m/s. V tab. 5.6  jsou uvedeny výtokové rychlosti pro čisté 
nástavce z tabulky 24. Jako vhodná se nyní jeví varianta s hloubkou filtrační 
vložky 78 mm pro všechny velikosti čistých nástavců. A pro nástavce velikosti 
318 a 470 mm je vhodné využít filtrační vložku hloubky 46 mm. V případě, že 
rychlost proudění vzduchu je vyšší, je možné volit tyto čisté nástavce do prostorů 
s menšími nároky na standard větrání (požární větrání, větrání čistých skladů, 
apod.). 
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Výtoková rychlost na hraně čelní desky čistého nástavce [m/s] 
 Rozměr nástavce [AxB] 
Hloubka filtrační vložky [mm] 318x318 470x470 587x587 

46 0,32 0,36 0,37 
54 0,38 0,41 0,43 
69 0,54 0,54 0,5 

78 
0,3 0,34 0,35 
0,38 0,42 0,44 
0,47 0,51 0,53 
0,54 0,59 0,62 

150 0,47 0,51 0,53 
0,59 0,65 0,68 

292 0,75 0,85 - 
0,95 1,07 - 

 
Tab. 5.6 – Rychlost na hraně čelní desky čistého nástavce  

Po návrhu rozměru koncového elementu a zhodnocení výtokové rychlosti 
distribuovaného vzduchu následuje posouzení akustické. Je nutné zajistit, aby 
vzduch distribuovaný koncovým elementem nezhoršoval akustické mikroklima 
obsluhovaných prostorů. Je vhodné volit takové koncové elementy, aby jejich 
vlastní hluk byl výrazně nižší, než je hygienický limit a to hlavně z důvodu sčítání 
zdrojů zvuku při působení na posluchače. Vzhledem k relativně malému množství 
vzduchu distribuovaného jedním koncovým elementem a obvykle velkým 
požadavkům na výměnu vzduchu v prostoru je nutné navrhovat větší počet těchto 
koncových elementů. Častým jevem je, že při návrhu přívodu vzduchu do čistého 
prostoru se uvažuje se třemi i více koncových elementů na místnosti s podlahovou 
plochou menší, než 20 m2. V takovém případě je nutné posoudit technický návrh 
tak, aby při spolupůsobení všech potenciálních zdrojů zvuku v místnosti nebyla 
překročena požadovaná hladina akustického tlaku v místě posluchače.  
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Vlastní hladina akustického výkonu nástavce včetně filtrační vložky [dB(A)] 
 Rozměr nástavce [AxB] 

Hloubka filtrační vložky [mm] 318x318 470x470 587x587 
46 31 35 35 
54 33 38 37 
69 40 43 41 

78 
30 34 34 
33 38 38 
37 42 42 
40 46 46 

150 37 42 42 
42 49 48 

292 48 57 - 
56 67 - 

 
Tab. 5.7 –Vlastní hladina akustického výkonu čistého nástavce včetně filtrační vložky  

V tab. 5.7 jsou uvedeny akustické parametry čistých nástavců a to včetně 
daného typu filtrační vložky. Pro prostory s vysokými nároky na standard větrání 
a klimatizace je vhodné volit koncové elementy s nízkými hodnotami akustického 
výkonu v rozmezí od 30 do 35 dB. Při správném návrhu a montáži tyto koncové 
elementy nebudou zhoršovat akustické mikroklima v akusticky tvrdých 
místnostech. Pro místnosti s menšími nároky na standard větrání je možné 
navrhnout koncové elementy s vyššími akustickými parametry. Je ovšem nutné 
důkladně posoudit dispoziční uspořádání těchto místností a ověřit, že se nežádoucí 
zvuk nebude šířit do ostatních prostorů. K tomuto jevu často dochází při návrhu 
větrání příručních čistých skladů dispozičně propojených s operačním sálem.  

Při návrhu je také nutné zohlednit vlastní tlakovou ztrátu koncového elementu 
bez filtrační vložky. Běžně uvažovaná tlaková ztráta filtrační vložky v čistém 
stavu je navýšena ještě o tlakovou ztrátu vlastního čistého nástavce. Musí se 
zhodnotit, jak velké navýšení tlakové ztráty koncový element vnáší a posoudit 
s dispozičním tlakem ventilátoru vzduchotechnické jednotky. Při nevhodně 
zvoleném návrhu může tlaková ztráta čistého nástavce nabývat až třetinové 
hodnoty tlakové ztráty filtrační vložky jak je uvedeno v tab. 5.8 . 
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Tlaková ztráta čistého nástavce bez filtrační vložky [Pa] 
 Rozměr nástavce [AxB] 

Hloubka filtrační vložky [mm] 318x318 470x470 587x587 
46 0 0 7,4 
54 0 0 11,7 
69 8,1 6,7 17,5 

78 
0 7,0 5,8 
0 0 12,8 

4,6 4,6 19,8 
8,1 9,9 26,5 

150 4,6 4,6 19,8 
10,7 14,1 31,2 

292 18,5 26,8 - 
28,1 41,6 - 

 
Tab. 5.8 –Tlaková ztráta čistého nástavce bez filtrační vložky 

 V tabulkách 5.5  jsou vyčísleny technické parametry čistých nástavců, jejich 
průtoku, tlakovou ztrátu, rychlost proudění vzduchu a akustické parametry. 
K těmto průtokům bylo provedeno posouzení vlastní hladiny akustického výkonu 
zvukově izolačních hadic – tab. 5.9 . Z tabulky je zřejmé, že pro definované 
průtoky vzduchu čistými nástavci jsou zvukově izolační hadice velmi vhodnými 
prvky. Vzhledem ke své konstrukci bez izolačního jádra v nich nedochází ke 
zvýšení rychlosti distribuovaného vzduchu a akustické parametry zůstávají 
konstantní na dobré úrovni. Při návrhu soustavy vzduchotechnického zařízení 
rozvodů a koncových elementů musí být kladen důraz na mnoho okrajových 
podmínek, které vstupují do návrhu. Tyto okrajové podmínky jsou často 
protichůdné. Například parametr výtokové rychlosti ovlivňuje počet koncových 
elementů a tím ekonomický aspekt problematiky, množství distribuovaného 
vzduchu ovlivňuje akustické vlastnosti koncového elementu apod. Každý 
z čistých nástavců má pro připojení na rozvody vzduchotechniky vlastní 
připojovací rozměr. Údaje v tabulce 5.9 odpovídají charakteristikám hadic 
s požadovaným průměrem a definovaným průtokem vzduchu na základě 
předchozích parametrů čistých nástavců. 
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Vlastní hladina akustického výkonu připojovací zvukově izolační hadice 
[dB(A)] 

 Rozměr nástavce [AxB] / Připojovací 
průměr [mm] 

 318x318 470x470 587x587 
Hloubka filtrační vložky [mm] Ø160 Ø200 Ø250 

46 0 0 0 
54 0 0 0 
69 0 6 4 

78 
0 0 0 
0 0 1 
0 4 6 
0 9 11 

150 0 4 6 
0 12 13 

292 5 19 - 
12 26 - 

 
Tab. 5.9 – Vlastní hladina akustického výkonu zvukově izolačních hadic pro čisté nástavce 

s filtrační vložkou dané hloubky [dB(A)]  
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6  TVORBA VÝPOČTOVÉHO MODELU   
Získaná data, matematický popis křivek útlumu zvuku jsou následně použity 

jako DLL knihovna pro programový modul Útlum hluku software Teruna. DLL 
knihovna je ve své podstatě soubor výpočetních funkcí, které je možné pomocí 
příslušné operace volat z nadřazeného programového prostředí. Každá funkce 
v DLL knihovně má vlastní specifické označení. A před voláním funkce pro 
zjištění výsledného útlumu hluku je nejdříve nutné stanovit proměnnou, která 
představuje vstupní hodnoty pro uvedenou funkci. Program je tvořen ve 
spolupráci s Ing. Zdeňkem Tesařem, Ph.D. 

 

 
Obr. 6.1: Uživatelské rozhraní modulu Útlum hluku. Červeně jsou vyznačeny vstupní údaje, 

které volí uživatel. Frekvenční pásmo a akustické parametry zdroje (v poli hluk zdroje). Dle 
volby uživatele software počítá, nebo nepočítá s váhovým filtrem A.  

Program tvoří soustavu navzájem propojených modulů. Každý modul obsahuje 
specifické matematické funkce, které popisují daný fyzikální jev. Modul Útlum 
hluku je část programu, určená pro výpočet útlumu hluku zvukově izolačních 
hadic. Po stanovení útlumu prvků ZI hadice je možné aplikovat zjištěné hodnoty 
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na prostor a stanovit přesnou hodnotu hladiny akustického tlaku v místě 
posluchače. Prvním krokem je stanovení vstupních údajů, kterými jsou akustické 
vlastnosti zamýšleného zdroje nežádoucího zvuku (na obrázku 6.1 vyznačeny 
červenou barvou) a dle požadavku uživatele zvolit, o které frekvence se jedná 
(obr. 6.1 – standardní zobrazení při spuštění programu). Dále má možnost uživatel 
zvolit, zda chce uvažovat při výpočtu váhový filtr A, nebo zda už je tento váhový 
filtr započtený v jím zadaných hodnotách. 

Uživatel dále vybere dle vlastní potřeby průměr prvku, se kterým uvažuje a 
jeho délku, případně úhel kolene – tedy geometrii řešené trasy hadice. Program 
umožňuje volbu i více různých průřezů zvukově izolačních hadic. Účelem 
programu je výpočet hladiny akustického tlaku v reálné místnosti analytickou 
metodou. V programu lze definovat koncové elementy, které jsou uvažovány jako 
zdroje zvuku. (na obr. 6.1 vyznačeno zelenou barvou). Tyto jsou určeny 
základními fyzikálními vlastnostmi: 
a) Charakteristika koncového elementu: 
Pole Sada 1 – Název koncového elementu pro snazší identifikaci a orientaci 
v prostoru místnosti. Například Odvod vstup do místnosti, apod. 
Průtok vzduchu koncovým elementem – Hodnota definující vlastní akustické 
parametry koncového elementu, ale také připojovací ZI hadice. V programu lze 
definovat až 8 koncových elementů, každý s vlastními hodnotami průtoku 
vzduchu a tím i vlastními akustickými parametry. 
 
b) Hladina akustického výkonu konc. el. pro průtok – Akustický výkon 
koncového elementu. Stanovený na základě podkladů výrobce. Spolu s hodnotou 
hladiny akustického výkonu vstupující do koncového elementu má významný 
vliv na výslednou podobu akustického mikroklima v obsluhované místnosti. 
 
c) Horizontální/vertikální vzdálenost koncového elementu od místa posluchače a 
[m] – vzdálenost zdroje zvuku určuje hodnotu útlumu zvuku v poli přímých vln. 
 
Modul Vstupy do výpočtu - místnost  
Parametry, které určují schopnost povrchů konstrukcí v řešeném prostoru 
pohlcovat, nebo odrážet dopadající akustickou energii. Tato hodnota ovlivňuje 
pole odražených vln a spolu se vzdáleností posluchače od zdroje zvuku má 
rozhodující vliv na výslednou podobu akustického mikroklima v prostoru. 
Místnost je v základu programu definována obvodovými konstrukcemi, stěnami, 
podlahou a stropem s tím, že je možné nadefinovat ještě další dva prvky a jejich 
akustické vlastnosti – plocha dalšího vybavení. 
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a) Střední činitel zvukové pohltivosti  
Vzhledem k tomu, že hodnota činitele zvukové pohltivosti α nabývá pro každý 
materiál různých hodnot v závislosti na zvoleném frekvenčním pásmu, byla 
zvolena zjednodušující varianta stanovení středního činitele zvukové pohltivosti, 
který vyjadřuje střední hodnotu přes relevantní oktávová pásma. 
Vzhledem k charakteru materiálů běžně užívaných v čistých prostorech se 
pohybuje činitel zvukové pohltivosti ve velmi nízkých hodnotách. To v praxi 
znamená, že hodnota útlumu akustické energie dopadající na plochu materiálu je 
velmi nízká a většina dopadající energie se odrazí zpět. 
Mezinárodní norma ČSN EN ISO 11654 Akustika – Absorbéry zvuku používané 
v budovách – Hodnocení zvukové pohltivosti člení vlastnosti pohltivosti do pěti 
kategorií A až E a jednu kategorii bez zařazení (tab. 6.1) 
 

αw Třída zvukové pohltivosti 
0,9 – 1,0 A 
0,8 – 0,85 B 
0,6 – 0,75 C 
0,3 – 0,55 D 
0,15 – 0,25 E 
0,00 – 0,1 Bez klasifikace 

 
Tab. 6.1 – Definice hygienického limitu pro lůžkové místnosti a operační sály 

  Čisté prostory vybavení laboratoří, operačních sálů a dalších místností musí být 
snadno omyvatelné s minimální porézností povrchu ploch. Tato vlastnost 
materiálů způsobuje jejich nízkou schopnost absorpce dopadající akustické 
energie. V případě čistých prostor nabývá součinitel zvukové pohltivosti hodnot 
0,01 až 0,1. V tabulce 6.1 dle ČSN EN ISO 11654 tak spadají běžně užívané 
materiály do třídy bez klasifikace, tedy vysoce odrazivých materiálů. Což 
znamená, že z celkového množství dopadající akustické energie na plochu dokáže 
pohltit 3% a 97% je odraženo zpět do místnosti. 
Proto vliv pole odražených vln na útlum v místnosti je minimální a musí být 
proveden podrobný návrh a opatření v rámci pole přímých vln.  
 
b) Směrový činitel Q  
Směrový činitel definuje polohu zdroje zvuku vůči posluchači a definuje možnosti 
šíření zvuku v prostoru. Směrový činitel určuje intenzitu vyzařovaného zvuku 
směrem k posluchači. Vychází z teorie vlnění, kde je definováno, že akustická 
energie se šíří v kulových vlnoplochách. Směrový činitel s hodnotou 1 definuje 
šířený zvuk do 360° ze zdroje (např. letadlo, nebo jiné letící těleso, které je 
zdrojem zvuku) – tedy rovnoměrně do svého okolí. Při zvyšování hodnoty 
zvukového činitele definuje šíření zvuku v užší výseči vůči posluchači a tudíž 
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k menšímu poklesu intenzity akustické energie. Q = 2 (nejčastěji používaný 
směrový činitel ve vnitřním prostředí) zdroj zvuku je umístěn v podhledové, nebo 
stěnové konstrukci a akustická energie je vyzařována do kruhového poloprostoru. 
Nejvyšší obecně definovaný činitel je používán Q = 8, kdy je zdroj umístěn 
například v rohu místnosti a akustická energie se může šířit pouze do kulového 
čtvrt prostoru.   
    

Při výběru konkrétní položky v poli Vybrané položky software zobrazí hodnotu 
útlumu vybraného prvku ve zvolených oktávových pásmech a také hodnotu 
akustického výkonu za vybraným prvkem. 

 

 
Obr. 6.2: Uživatelské rozhraní modulu Útlum hluku. Červeně jsou vyznačeny výstupní údaje, 

jsou vypočteny na základě vstupních údajů  
c) Útlum vybrané položky  
Zobrazí hodnoty útlumu akustické energie ve vybraných oktávových pásmech při 
zvýraznění položky v panely Vybrané položky v pravé části okna 
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d) Zvuk za vybranou položkou  
Slouží k rychlému přehledu utlumené akustické energie za vybranou zvukově 
izolační hadicí včetně započítání vlivu vlastního hluku ZI hadice 
 
e) Utlumený zvuk celkem 
Zobrazí hodnotu hladiny akustického výkonu v jednotlivých oktávových pásmech 
a součtové hladiny akustického výkonu vstupující do koncového elementu. (obr. 
6.2).  

 
Při zadání vstupních parametrů vzduchotechnického zařízení, zvukově izolačních 
hadic a následně i charakteristiky koncového elementu a vlastnosti řešené 
místnosti, můžeme spočítat výslednou hladinu akustického tlaku v místě 
posluchače, která je relevantní při stanovení hygienického limitu daného platnou 
legislativou. 
 

Obr. 6.2a: Uživatelské rozhraní modulu Útlum hluku. Červeně jsou vyznačeny výstupní údaje, 
jsou vypočteny na základě vstupních údajů  
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Na obr. 6.2a je zobrazen výsledný postup po zadání vstupních údajů. 
Vstupy do výpočtu – koncové elementy –  
Přehled zadaných koncových elementů dle názvu uživatele (nastavení při spuštění 
jsou názvy Sada 1) V případě, že uživatel zadá více koncových elementů, jejich 
výčet se ukáže v tomto řádku 
 
f) Průtok vzduchu [m3/h]  
Rekapituluje průtok vzduchu definovaným koncovým elementem 
 
g) Hladina akustického výkonu koncového elementu [dB(A)]  
Rekapituluje vlastní hladinu akustického výkonu koncového elementu v zadání 
 
h) Hladina akustického výkonu utlumená na ZI hadici [dB(A)]  
Jedná se o součtovou hladinu akustického výkonu vstupující do koncového 
elementu. Hodnota je převzata z parametru Utlumený hluk celkem zjištěným při 
zadání  
 
i) Hladina akustického výkonu vyzařovaná koncovým elementem [dB(A)]  
Definuje celkovou hladinu akustického výkonu určeného koncového elementu, 
která vstupuje do obsluhované místnosti a ovlivňuje akustické mikroklima. Tato 
hodnota je získána logaritmickým součtem vlastního akustického výkonu 
koncového elementu a hodnoty utlumené zvukově izolační hadicí. 
 
j) Hladina akustického tlaku v místě posluchače od jednotlivých koncových 
elementů Lp [dB(A)] –  
Vypočtená hladina akustického tlaku na základě zadaných okrajových podmínek 
na straně vzduchotechniky a na straně řešené místnosti. Tyto hodnoty jsou 
definovány zvlášť pro každý ze zadaných koncových elementů. 
 
k) Celková hladina akustického tlaku Lpc [dB(A)] –  
Součtová hladina akustického tlaku spolupůsobících zdrojů zvuku. Tato hodnota 
je určena k porovnání s platnými hygienickými a legislativními požadavky a 
v případě, že tyto požadavky nebudou splněny, je nutné učinit vhodná opatření a 
řešený prostor předefinovat (po stránce VZT, nebo stavební) 
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6.1 VALIDACE VÝPOČTOVÉHO MODELU 
K ověření přesnosti výpočtového modelu byla provedena jeho validace podle 

skutečného stavu. Při realizaci stavby, jejíž součástí je i šest centrálních 
superaseptckých operačních sálů byla zjištěna závada v projektové dokumentaci, 
která měla za následek situaci, kdy hladina akustického tlaku v prostoru 
operačního sálu nebyla slučitelná s požadavky NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Požadavky jsou uvedeny v tab. 6.2 ). 
Po provedení měření akustických parametrů byla navržena a realizována změna, 
která vedla ke zlepšení akustických parametrů. Tyto parametry byly dále 
změřeny. Cílem validace je ověřit jak se liší teoretický model výpočtu od hodnot 
získaných reálným měřením na stavbě.  

 
Základní hladina akustického tlaku LAeq,T = 40 dB + korekce 

Druh chráněného vnitřního prostoru Doba pobytu Korekce v dB 
Nemocniční pokoje 6:00 až 22:00 0 

22:00 až 6:00 -15 
Lékařské vyšetřovny, ordinace* Po dobu užívání -5 

*) Místnosti chráněného vnitřního prostoru, které nejsou jmenovitě uvedeny 
platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné 

 
Tab. 6.2 – Definice hygienického limitu pro lůžkové místnosti a operační sály 
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6.2 MĚŘENÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU NA STAVBĚ 
Výpočtový model byl ověřen v rámci hledání řešení problému nadměrné 

hladiny akustického tlaku v chráněném vnitřním prostředí stavby v prostoru 
jednotlivých superaseptických operačních sálů. Při uvádění zařízení do provozu 
bylo zjištěno, že při zpracování montážní dokumentace čistých vestaveb došlo ke 
špatnému přiřazení dimenzí odvodních kanálů v čistých vestavbách 
k jednotlivým operačním sálům. Viz obr. 6.3. 

 

  
Obr. 6.3: Půdorys operačních sálů s vyznačením odvodních kanálů systémů vzduchotechniky  

Postup lokalizace problematických míst, jejich analýza a návrh úprav je shrnut 
v tab. 6.2 . Ve stádiu projektové dokumentace bylo uvažováno s rozměry 
odvodních kanálů, které jsou uvedeny v oddílu projektovaný stav. Rychlost 
proudění v jednom kanálu pro daný operační sál je také uvedená. Rychlost 
proudění v kanále daného rozměru lze charakterizovat vlastním hlukem daného 
prvku v rámci teoretického výpočtu – tab. 6.3. v průběhu realizace došlo 
k záměně rozměru dodaných odvodních kanálů na rozměry uvedené v oddíle 
Skutečný stav. Tyto rozměry jsou v 5 operačních sálech výrazně menší, než jak 
předpokládal projekt a takto provedené rozvody generují hladinu akustického 
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výkonu neslučitelnou s hygienickými požadavky. Zvýšená rychlost také 
nepříznivě působí na osazenou regulační klapku před odvodním 
vzduchotechnických kanálem. Tato klapka svou konstrukcí zasahuje do plochy 
proudění vzduchu a snižuje tak volnou plochu, přes kterou může být vzduch 
dopravován. Se zvýšenou rychlostí také roste ekvivalentní hladina akustického 
výkonu generovaná v tomto úseku a prvku – obr. 6.4 a 6.5. Provedení odsávání 
vzduchu z místnosti je projektováno a realizováno tuhou konstrukcí v čistých 
vestavbách. Vzduch je nasáván z místnosti pomocí snadno čistitelných odvodních 
koncových elementů do svislých vzduchotechnických kanálů, kde je veden do 
podhledového prostoru operačního sálu a přes obdélníkovou regulační klapku je 
napojen do centrálního rozvodu vzduchotechnické jednotky. Na rozdíl od 
napojení koncových čistých nástavců a anemostatů, není v případě tohoto řešení 
prostor pro utlumení případného zdroje akustické energie, jakým je třeba list 
regulační klapky, nebo nedostatečná velikost potrubí v místě lokálního zúžení. 
Provedení vzduchovodu v místě připojení na centrální vzduchotechnické potrubí 
na obr. 6.3.  

      
 

ÚPRAVY SUPER ASEPTICKÝCH OPERAČNÍCH SÁLŮ 
Číslo místnosti 4.026 4.028 4.029 4.052 4.054 4.055 

Projektovaný odvod z místnosti [m3/h] 3800 3950 4400 4850 3500 3100 

PR
OJE

KT
OV

AN
Ý 

ST
AV

 

Rozměr kanálu [AxB] [mm] 630 630 710 800 560 500 
[mm] 125 125 125 125 125 125 

Průtok vzduchu na 1 kanál [m3/h] 950 988 1100 1213 875 775 
Rychlost vzduchu na 1 

kanál [m/s] 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 

SK
UT

EČ
NÝ

 
ST

AV
 Rozměr kanálu [AxB] [mm] 400 400 400 355 355 500 

[mm] 125 125 125 125 125 125 
Průtok vzduchu na 1 kanál [m3/h] 950 988 1100 1213 875 775 

Rychlost vzduchu na 1 
kanál [m/s] 5,3 5,5 6,1 7,6 5,5 3,4 

NO
VÝ

 
ST

AV
 Rychlost vzduchu na 1 

kanál [m/s] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Průtok vzduchu na 1 kanál [m3/h] 540 540 540 478 480 563 
Zbývající průtok vzduchu [m3/h] 1640 1790 2240 2938 1580 850 

 
Tab. 6.3 – Úpravy v operačních sálech, popis návrhového stavu, realizace a nového stavu 
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ÚPRAVY SUPER ASEPTICKÝCH OPERAČNÍCH SÁLŮ 

Číslo místnosti 4.026 4.028 4.029 4.052 4.054 4.055 
Projektovaný odvod z místnosti [m3/h] 3800 3950 4400 4850 3500 3100 

PR
OJE

KT
OV

AN
Ý 

ST
AV

 

Rozměr kanálu [AxB] [mm] 630 630 710 800 560 500 
[mm] 125 125 125 125 125 125 

Průtok vzduchu na 1 
kanál [m3/h] 950 988 1100 1213 875 775 

Hladina akustického 
výkonu [dB(A)] 39 40 40 39 40 40 

SK
UT

EČ
NÝ

 
ST

AV
 Rozměr kanálu [AxB] [mm] 400 400 400 355 355 500 

[mm] 125 125 125 125 125 125 
Průtok vzduchu na 1 

kanál [m3/h] 950 988 1100 1213 875 775 
Hladina akustického 

výkonu [dB(A)] 42 41 42 43 43 40 

NO
VÝ

 ST
AV

 Rychlost vzduchu na 1 
kanál [m/s] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Hladina akustického 
výkonu [dB(A)] 32 32 32 32 32 32 

Zbývající průtok vzduchu [m3/h] 1640 1790 2240 2938 1580 850 
 
Tab. 6.4 – Hladiny akustického výkonu generované při stavech definovaných v tab. 6.2 3  

 
Obr. 6.4: Provedení vzduchovodu, které způsobuje nežádoucí generování akustické energie 

do prostoru operačního sálu a návrh řešení znázorněný na magnetické tabuli v kanceláři 
ředitele výstavby  
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Obr. 6.5: Osazená regulační klapka snižuje plochu pro distribuci vzduchu, vzhledem 

k charakteru obtékaných hran působí jako další zdroj akustického vlnění  
Z tab. 6.3 lze zjistit, jaká je hladina akustického výkonu vyzařovaná do 

místnosti operačního sálu. Tato hladina akustického výkonu je generovaná pouze 
prouděním vzduchu ve vzduchotechnickém kanálu. Při posouzení je však nutné 
zohlednit ještě samotný vliv míst, ve kterých dochází k přenosu akustické energie. 
Každý odvodní kanál je definován vlastní hladinou, ale místa distribuce akustické 
energie jsou obdélníkové vyústky – distribuční prvky a v tomto případě se jedná 
na každém kanálu o dva kusy těchto vyústek, takže lze předpokládat, že výsledná 
vyzařovaná akustická energie bude minimálně o 1dB vyšší až maximálně o 3 dB 
vyšší na jeden vzduchotechnický kanál. Z dat lze také usoudit, že již návrh nebyl 
proveden s dostatečnou pečlivostí a hodnoty akustického výkonu překračují horní 
hranici definovanou hygienickými požadavky a to i s ohledem na započtení 
případné nejistoty měření. Při realizaci a následném osazení špatných rozměrů 
pak hodnoty vyzařování akustické energie překračují povolený limit až o 30 dB 
(operační sál 4.052). Na základě zjištěných akustických problémů neslučitelných 
s možností užívat prostory byla provedena úprava pro zlepšení akustických 
poměrů v řešených operačních sálech. V místech napojení regulačních prvků na 
centrální VZT potrubí byly tyto prvky demontovány a kruhovými nástavci bylo 
provedeno připojení přes zvukově izolační hadice. Na základě hodnot měření a 
teoretického výpočtu v tabulce 6.4 by však samotná úprava napojením na zvukově 
izolační hadici nevyřešila problém, protože aerodynamický hluk by dále vznikal 
v krátkém úseku odvodního kanálu. Byla zvolena úprava, ve které dojde ke 
snížení průtoků vzduchu v jednotlivých kanálech, tak, aby emitovaná akustická 
energie byla nižší, než je hygienický požadavek. Při tomto stavu nejsou 
vzduchotechnické kanály schopny distribuovat požadované množství vzduchu. 
Doplnění průtoku vzduchu na požadované hodnoty proběhlo formou osazení 
koncových elementů pro odvod vzduchu do podhledového rastru. Tyto koncové 
elementy, anemostaty, jsou napojeny přes zvukově izolační hadice. Tato úprava 
zajistí, že ve výsledku nedojde k porušení hygienických předpisů. 
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Pro každý operační sál byl stanoven počet nových koncových elementů tak, 
aby průtok vzduchu těmito koncovými elementy nezhoršoval akustické 
mikroklima obsluhovaného prostoru – viz obr. 6.6. 

Charakter generovaného zvuku v odvodním kanále s přispěním vlivu regulační 
klapky byl takový, že ve vysokých frekvencích docházelo ke vzniku tónových 
složek. Bylo proto nutné nejenom zajistit snížení ekvivalentní hladiny 
akustického výkonu, ale také zajistit utlumení frekvence způsobující tónovou 
složku. K tomuto účelu jsou vhodné zvukově izolační hadice, které mají dobrou 
schopnost pohlcovat akustickou energii ve středních a vysokých oktávových 
pásmech. V tabulce 6.5 jsou uvedeny hodnoty hladiny akustického tlaku měřeného 
v operačním poli v místě posluchače. Hodnoty jsou uvedeny před provedením 
technických úprav pro zlepšení akustických poměrů (skutečný stav) a po 
provedení úprav – napojení odvodních kanálů přes zvukově izolační hadice, 
provedení dalších koncových elementů ve stropní konstrukci OS (nový stav) 
Provádění stavebních úprav pro zlepšení akustických poměrů v prostorech 
operačních sálů je na obr. 6.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 6.5 – Hladiny akustického tlaku změřené v operačních sálech  
 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v místě posluchače LpA dB(A) 
Místnost číslo SKUTEČNÝ STAV NOVÝ STAV 

4.026 45 dB(A) 41 dB(A) 
4.028 46 dB(A) 41 dB(A) 
4.029 48 dB(A) 41 dB(A) 
4.052 45 dB(A) 42 dB(A) 
4.054 48 dB(A) 41 dB(A) 
4.055 42 dB(A) 41 dB(A) 
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Obr. 6.6: Půdorys operačních sálů s vyznačením odvodních kanálů systémů vzduchotechniky 

a nově osazených odvodních anemostatů pro zachování požadovaných průtoků 
vzduchu a tlakových poměrů 
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Obr. 6.7: Úpravy pro zlepšení akustických parametrů v operačních sálech. Vlevo dole 

napojení části kanálu BZT nad podhledem na zvukově izolovanou hadici. Nahoře a vpravo 
dokončení úprav a napojení nového odvodního anemostatu  



 

 
  Strana 62 
 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
Ústav technických zařízení budov 

Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické 
mikroklima čistých prostorů

Ondřej Jelínek

V rámci praktického měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
v operačním sále byla provedena i třetinooktávová analýza výskytu tónových 
složek a charakteru změřené akustické energie. Výstupy z třetinooktávové 
analýzy jsou provedeny formou grafu s rozsahem jednotlivých oktávových pásem 
od 12,5 Hz do 20 kHz. V oblasti nízkých frekvencí do cca 63 Hz může dojít k výše 
uvedenému jevu, kde nabývají změřené hladiny akustického tlaku záporných 
hodnot. K tomu jevu dochází započtením účinku váhového filtru A na měřené 
hodnoty bez váhového filtru. Výstupy z měření na obr. 6.8.  

 

  

  
Obr. 6.8: Třetinooktávová analýza operačních sálů po provedení akustických úprav – nový 

stav 
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Úpravy vzduchotechnického systému zlepšily akustické mikroklima 
obsluhovaných prostorů o 4 až 6 dB. Tuto hodnotu lze považovat za vyhovující. 
Vzhledem k akustickým vlastnostem a velikostí řešené místnosti je měření 
ovlivněno značnou nejistotou. Hodnota požadovaná legislativním předpisem není 
reálně dosažitelná. Do měření vstupuje vlastní hluk pozadí, který je při měření 
v objektu situovaném v městské zástavbě vždy vyšší, než 35 dB (nebo 25 dB 
v noční době v lůžkových pokojích). Hodnota 35 dB je požadovaná z důvodu, aby 
při běžném provozu v místnosti vzduchotechnické vybavení negativně 
nepřispívalo k celkové hladině akustického tlaku v místě posluchače.  

 
6.3 ZADÁNÍ DO VÝPOČTOVÉHO MODELU 

V kapitole 6.2 byl řešen problém s utlumením akustické energie v operačních 
sálech. Pro účely validace vypočítaných hodnot bude stejný problém řešen, ale 
analyticky teoretickou metodou simulace řešených stavů a zjišťování odchylky 
získané výpočetním programem, oproti skutečným údajům získaných na stavbě 
měřením.  

1) Skutečný stav – Stav po realizaci stavby neslučitelný s hygienickými 
požadavky 

2) Nový stav – Stav po provedení úprav na systémech VZT 
 
Zjednodušení okrajových podmínek pro zadání do matematického modelu: 

- Vliv akustiky laminárního stropu pro přívod vzduchu bude zanedbán. 
Měřený akustický tlak laminárního stropu při průtoku vzduchu 
definovaném v PD dosahoval hodnoty 30 dB(A). Tato hodnota ovlivňuje 
výslednou hladinu akustického tlaku v místě posluchače v odchylce menší, 
než 1 dB. 

- Zanedbání vlivu teploty a vlhkosti vzduchu na šíření akustické energie ve 
vnitřním prostředí. Jedná se o místnosti s malým až středně velkým 
objemem a měření byla provedena za běžného tepelně-vlhkostního stavu 
pro letní období. Teplota vzduchu 21°C a relativní vlhkost 42% při měření 
v novém stavu. Tyto hodnoty nemají zásadní vliv na výslednou hladinu 
akustického tlaku v místě posluchače. 

- Výpočet pro Skutečný stav zanedbává vliv akustické energie vstupující do 
odvodních kanálů od vzduchotechnické jednotky. Osazené tlumiče hluku na 
sání znehodnoceného vzduchu z interiéru sníží hladinu akustického výkonu 
tak, že v tomto stavu nemá tato hladina akustického výkonu vliv na 
parametry akustického mikroklima.  

 
Pro účely ověření výpočtového programu byly vybrány dva operační sály. Jedná 
se o operační sály m. č. 4.029 a m. č. 4.054. V těchto sálech byla zjištěna nejvyšší 
hodnota hladiny akustického tlaku v bodě měření (obr. 6.9 a 6.10) dle výsledků 
měření z tabulky 6.5. Při měření ve skutečném stavu byla zjištěna hladina 
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akustického tlaku LpA = 48 dB(A). Po provedení úprav v rámci systému VZT byla 
opětovným měření zjištěna hladina akustického tlaku v bodě měření LpA = 41 
dB(A). Bylo tedy dosaženo útlumu 7 dB.  
 
Skutečný stav Pro určení teoretického výpočtu byl použit vztah pro stanovení vlastního hluku 
zvukově izolačních hadic s úpravou pro obdélníkové potrubí ze str. 36. 
 

 10 ∗ ∗ ∗ 60 ∗ log 10 ∗ 1 ∗ ∗ 10 ∗ 1 ∗∆   
 
Ve vztahu došlo k úpravě vstupních hodnot. K přihlédnutí k charakteru 
pozinkovaného plechu se změnila hodnota B – konstanta tlumiče, v tomto případě 
pozinkovaného plechu. Plocha průřezu se počítá přes rozměr obdélníkového 
potrubí a hodnota H – největší příčný rozměr prvku jako šířka potrubí. 
 
Vstupní hodnoty hladiny akustického výkonu byly stanoveny teoretickým 
výpočtem, ve výpočtovém software jsou definovány jako Hluk zdroje. Vlastní 
hluk koncového elementu tedy není započítán, protože je již uvažován v hluku 
zdroje. Na obr. 6.9 je místnost operačního sálu 4.029 (obr. 6.10 – místnost 4.054). 
V popisech u jednotlivých odvodních prvků je vždy definováno umístění 
jednotlivých kanálů a to jak spodní, tak i horní části. Bod měření je definované 
místo uprostřed laminárního pole – červený bod - ve výškové poloze hlavy 
operatéra, případně jiného pracovníka v prostoru operačního sálu – h=1,8 m. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.9: Superaseptický OS 4.029. Modře vyznačeny odvodní VZT kanály. Červeně vyznačen 
bod měření uprostřed laminárního pole 
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Obr. 6.10: Superaseptický OS 4.054. Modře vyznačeny odvodní VZT kanály. Červeně 

vyznačen bod měření uprostřed laminárního pole  
Vzdálenost jednotlivých koncových elementů od bodu měření je zjišťována 

jako horizontální a vertikální vzdálenost od osy prvků vystupujících přes čisté 
stěnové díly do prostoru operačního sálu. Osa vyústky u podlahy je ve výšce 750 
mm měřeno od podlahy. Osa vyústky u stropu je 750 mm měřeno od úrovně 
podhledové konstrukce. Světlá výška obou operačních sálů je 3,0 m. Vzdálenosti 
použité ve výpočtu jsou seřazeny v tab. 6.6 . 

 
 M.č. 4.029  M.č. 4.054 
 a [m] b [m] a [m] b [m] 
Kanál 1 4,51 0,45/1,05 4,25 0,45/1,05 
Kanál 2 3,9 0,45/1,05 3,355 0,45/1,05 
Kanál 3 3,58 0,45/1,05 4,24 0,45/1,05 
Kanál 4 4,51 0,45/1,05 4,32 0,45/1,05 

 
Tab. 6.6 – Vzdálenost jednotlivých koncových elementů VZT kanálů od bodu měření. 

Vzdálenost a – horizontální vzdálenost [m]. Vzdálenost b – vertikální vzdálenost [m] – 
vzdálenost k horní vyústce/vzdálenost ke spodní vyústce  
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Akustické parametry prostoru jsou definovány středním činitel zvukové 
pohltivosti. Pro zjednodušení jsou hodnoty konstantní pro celou plochu stěn, 
podlahy i stropu. Ve skutečnosti jsou však ve stěnách osazeny informační panely 
a obrazovky, ze stropu jsou zavěšeny stativy a laminární pole s laminarizátorem, 
který má též odlišné akustické vlastnosti. Tyto prvky jsou zanedbány, jejich vliv 
na výslednou hodnotu hladiny akustického tlaku je vzhledem k poměru jejich 
plochy menší, než 0,5 dB. Výpočet je vždy vztažen k jednomu bodu měření. 
Plochy, na které dopadá akustická energie jsou odečteny z PD. Hodnota středního 
činitele akustické pohltivosti je určena na základě použitých materiálů.  

 
Výsledný výstup z programu útlum hluku ZI hadic pro ověření původního 

stavu je na obr. 6.11 pro místnost 4.029 a na obr. 6.12 pro místnost 4.054. 
v tabulkách 6.6a a 6.6b jsou uvedeny hodnoty hladin akustického výkonu 
generovaných jednotlivými koncovými elementy a výsledná hladina akustického 
tlaku v místě posluchače. 

 

Obr. 6.11: Superaseptický OS 4.029. Výpočet hladiny akustického tlaku v místě posluchače. 
Ověření s hodnotou měřenou in situ 
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 Prvek Lp konc. el [dB(A)] Lpc [dB(A)] 

Od
vod

ní V
ZT

 ka
nál

y Kanál 1H 39,92 

48,96 

Kanál 1D 39,91 
Kanál 2H 39,94 
Kanál 2D 39,94 
Kanál 3H 39,96 
Kanál 3D 39,92 
Kanál 4H 39,92 
Kanál 4D 39,91 

 
Tab. 6.6a - Výpočet celkové hladiny akustického tlaku v místě posluchače pro místnost 

superaseptického OS 4.029 v původním stavu  
 

Obr. 6.12: Superaseptický OS 4.054. Výpočet hladiny akustického tlaku v místě posluchače. 
Ověření s hodnotou měřenou in situ  
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 Prvek Lp konc. el [dB(A)] Lpc [dB(A)] 

Od
vod

ní V
ZT

 ka
nál

y Kanál 1H 39,92 

48,96 

Kanál 1D 39,91 
Kanál 2H 39,94 
Kanál 2D 39,94 
Kanál 3H 39,96 
Kanál 3D 39,92 
Kanál 4H 39,92 
Kanál 4D 39,91 

 
Tab. 6.6b - Výpočet celkové hladiny akustického tlaku v místě posluchače pro místnost 

superaseptického OS 4.054 v původním stavu  
Z výpočtů uvedených na obr. 6.11 a 6.12 je patrné, že hladina akustického 

výkonu vstupující do prostoru operačních sálů Lw = 43 dB(A) pro jeden koncový 
element. V prostoru operačního sálu se nachází těchto koncových elementů 8. 
v pravé části výpočtu – v tabulce parametrů místnosti si můžeme povšimnout, že 
akusticky pohltivá plocha místnosti tvoří jen 7,71 m2 a celková plocha, na kterou 
dopadá akustická energie 154,2 m2. Což znamená, že v poli odražených vln dojde 
k pohlcení pouze 5% z celkové dopadající energie. Rozhodující vliv na výsledné 
akustické mikroklima má útlum zvuku vzdáleností zdroje od místa posluchače. A 
v tomto bodě se projevuje charakteristické sčítání dopadajícího zvuku z více 
zdrojů. V případě, že by se nacházel v místnosti pouze jeden zdroj akustické 
energie s intenzitou 40 dB, dalo by se ještě uvažovat o tom, že splnění 
hygienického limitu je reálné. Ale v případě spolupůsobení 8 koncových 
elementů získáváme teoretickou hodnotu 48,97 dB(A), tedy po zaokrouhlení 49 
dB(A) – (lidské ucho není schopno vnímat rozdíl v intenzitách hluku nižší, než 1 
dB, z toho důvodu se provádí zaokrouhlování na celé jednotky hodnot). Tato 
hodnota je ovšem neslučitelná s hygienickými předpisy a požadavky. 

 
Při měření na stavbě po realizaci je uvedeno v tab. 6.5. Pro místnost 4.029 byla 

hodnota akustického tlaku v místě posluchače změřena hodnotou LpA = 48 dB(A) 
a v místnosti 4.054 také hodnotou LpA = 48 dB(A). 

 
Odchylka hodnoty skutečně změřené na stavbě a hodnoty vypočítané teoreticky 

může být způsobena více faktory: 
1) Teoreticky vypočítaná hladina akustického výkonu na koncovém elementu 

nemusí být přesná, vzhledem k povaze vstupního parametru B při výpočtu, který 
se mění v závislosti na počítaném prvku (jedná-li se o tlumič hluku, zvukově 
izolační hadici, nebo o pevné vzduchotechnické potrubí) 

 2) Parametry vnitřního prostředí, konkrétně střední činitel akustické 
pohltivosti neodpovídá plně realitě. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
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zjednodušenou hodnotu, která je určena jako průměrná hodnota, nemusí se 
shodovat s reálnými vlastnostmi použitých materiálů a výsledná hodnota pak 
může být odlišná od hodnot, které by byly zjištěny při aplikaci součinitele 
v jednotlivých zjišťovaných oktávových pásmech 

3) Vzdálenost bodu měření v teoretickém a skutečném provedení na stavbě 
nemusí být úplně shodná. Změna polohy místa posluchače může mít vliv na 
výslednou hodnotu hladiny akustického tlaku 

 
Nový stav Pro ověření software výpočtu pro nový stav je nutné zavést do výpočtu dva 

nové prvky. Jedním je vliv vzduchotechnické jednotky, tedy hladinu akustického 
výkonu, která vstupuje do připojovacích ZI hadic. Jedná se o parametr hladiny 
akustického výkonu vystupující z buňkových tlumičů hluku. Dalším prvkem je 
definování vlastní hladiny akustického výkonu nově instalovaných koncových 
elementů – vířivých anemostatů. 

 
Vzduchotechnické jednotky. Pro každý operační sál je vyčleněná samostatná 

vzduchotechnická jednotka. Pro operační sál 4.029 je to centrální jednotka 
s pozicí 131.01. Pro operační sál 4.054 je to centrální jednotka 133.01. Centrální 
vzduchotechnické jednotky jsou umístěny ve strojovně vzduchotechniky v 7. NP. 

Hladina akustického výkonu odvodního ventilátoru zařízení č. 131 je 86 dB(A). 
V projektové dokumentace byly navrženy 2 ks buňkových tlumičů hluku, které 
sníží hladinu vyzařovaného hluku na 39 dB(A) (obr. 6.13). 

 Hladina akustického výkonu odvodního ventilátoru zařízení č. 133 je 85 
dB(A). V projektové dokumentace byly navrženy 2 ks buňkových tlumičů hluku, 
které sníží hladinu vyzařovaného hluku na 38 dB(A) (obr. 6.14). 
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Obr. 6.13: akustické parametry vzduchotechnické jednotky 131.01 a hladina akustického 
výkonu po utlumení 2 ks tlumičů délky 1,5 m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.14: akustické parametry vzduchotechnické jednotky 133.01 a hladina akustického 

výkonu po utlumení 2 ks tlumičů délky 1,5 m 
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Vířivé anemostaty. Při regulaci přesných průtoků v jednotlivých koncových 
elementech byl nastaven průtok pro 3 vířivé anemostaty v OS 4.029 a pro dva 
vířivé anemostaty v OS 4.054. Hladina akustického výkonu jednotlivých 
koncových elementů byla stanovena LwA = 25 dB(A) pro m. č. 4.029 a LwA = 27 
dB(A) pro m. č. 4.054 (obr. 6.13 – m. č. 4.029 a obr. 6.14 – m. č. 4.054). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.15: Stanovení hladiny akustického výkonu koncového elementu pro odvod 
vzduchu. Průtoku vzduchu 750 m3/h odpovídá LwA = 25 dB(A)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.16: Stanovení hladiny akustického výkonu koncového elementu pro odvod 
vzduchu. Průtoku vzduchu 790 m3/h odpovídá LwA = 26 dB(A) 



 

 
  Strana 72 
 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
Ústav technických zařízení budov 

Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické 
mikroklima čistých prostorů

Ondřej Jelínek

V místnosti 4.029 jsou nyní osazeny kromě 4 odvodních kanálů s 8 odvodními 
vyústkami i 3 nové koncové elementy pro odvod vzduchu z prostoru podhledu. 
Vzhledem k omezení počtu koncových elementů pro výpočet na 10 prvků, muselo 
být ověření provedeno ve dvou samostatných částech. V první části jsou všechny 
odvodní koncové elementy (tedy celkem 8 ks) a k nim jsou započítány 2 odvodní 
vyústky z prostoru podhledu. Zbývající vyústka je počítána zvlášť a její vliv je 
započítaný do celkové hladiny akustického tlaku v místě posluchače. Schéma 
rozmístění koncových elementů po provedené úpravě včetně vyznačení měřicího 
bodu na obr. 6.17. 

 

Obr. 6.17: Superaseptický OS 4.029 – po provedení úprav systému VZT. Modře vyznačeny 
odvodní VZT kanály a vyústky. Červeně vyznačen bod měření uprostřed laminárního pole 
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Výsledné hodnoty vypočítané programem pro stanovení útlumu hluku jsou 
seřazeny na obr. 6.18. Vzhledem k počtu vstupních prvků je výpočet rozdělen na 
dvě části. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.18: Superaseptický OS 4.029. Výpočet hladiny akustického tlaku v místě posluchače. 
Ověření s hodnotou měřenou in situ 
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Rozdělení výpočtu na dvě části je uvedeno v tab. 6.7 - Výpočet celkové hladiny 
akustického tlaku Lp [dB(A)], ze všech hladin akustického tlaku v místě 
posluchače pro jednotlivé koncové elementy. 

 
 Prvek Lp konc. el [dB(A)] Lpc [dB(A)] 

Od
vod

ní V
ZT

 ka
nál

y Kanál 1H 31,58 

41,56 

Kanál 1D 31,57 
Kanál 2H 31,59 
Kanál 2D 31,59 
Kanál 3H 31,6 
Kanál 3D 31,59 
Kanál 4H 31,58 
Kanál 4D 31,57 

Vy
úst

ky V1 29,2 
V2 29,2 
V3 29,2 

 
Tab. 6.7: Výpočet celkové hladiny akustického tlaku v místě posluchače pro místnost 

superaseptického OS 4.029  
V místnosti 4.054 jsou nyní osazeny kromě 4 odvodních kanálů s 8 odvodními 

vyústkami i 2 nové koncové elementy pro odvod vzduchu z prostoru podhledu. 
Schéma rozmístění koncových elementů po provedené úpravě včetně vyznačení 
měřicího bodu na obr. 6.19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.19: Superaseptický OS 4.054 – po provedení úprav systému VZT. Modře vyznačeny 
odvodní VZT kanály a vyústky. Červeně vyznačen bod měření uprostřed laminárního pole 
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Výsledné hodnoty vypočítané programem pro stanovení útlumu hluku jsou 
seřazeny na obr. 6.20. V tab. 6.7a 6.7výpočet celkové hladiny akustického tlaku 
Lp [dB(A)] ze všech hladin akustického tlaku v místě posluchače pro jednotlivé 
koncové elementy. 

Obr. 6.20: Superaseptický OS 4.054. Výpočet hladiny akustického tlaku v místě posluchače. 
Ověření s hodnotou měřenou in situ  

 Prvek Lp konc. el [dB(A)] Lpc [dB(A)] 

Od
vod

ní V
ZT

 ka
nál

y Kanál 1H 32,19 

41,87 

Kanál 1D 32,19 
Kanál 2H 32,24 
Kanál 2D 32,23 
Kanál 3H 32,20 
Kanál 3D 32,19 
Kanál 4H 32,19 
Kanál 4D 32,19 

Vy
úst ky 

V1 30,2 
V2 30,2 

Tab. 6.7a - Výpočet celkové hladiny akustického tlaku v místě posluchače pro místnost 
superaseptického OS 4.054 
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V tab. 6.8 jsou uvedeny hodnoty hladiny akustického tlaku v místě posluchače. 
Uvedené hodnoty jsou pro stav měřený na stavbě ve sloupci Měření stavba. Ve 
sloupci Ověření jsou hodnoty vypočítané teoretickým výpočtem v programu 
Útlum hluku. 

 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku v místě posluchače LpA dB(A) 

M.č. SKUTEČNÝ STAV NOVÝ STAV 
 Měření stavba Ověření  Měření stavba Ověření  

4.029 48 dB(A) 49 dB(A) 41 dB(A) 42 dB(A) 
4.054 48 dB(A) 49 dB(A) 41 dB(A) 42 dB(A) 

Tab. 6.8: Porovnání hodnot hladiny akustického tlaku měřené na stavbě a získané 
teoretickým výpočtem v programu Útlum hluku pro operační sály 4.029 a 4.054   

Odchylka hodnoty skutečně změřené na stavbě a hodnoty vypočítané teoreticky 
může být způsobena více faktory: 

1) Teoreticky vypočítaná hladina akustického výkonu na koncovém elementu 
nemusí být přesná, vzhledem k povaze vstupního parametru B při výpočtu, který 
se mění v závislosti na počítaném prvku (jedná-li se o tlumič hluku, zvukově 
izolační hadici, nebo o pevné vzduchotechnické potrubí) 

 2) Parametry vnitřního prostředí, konkrétně střední činitel akustické 
pohltivosti neodpovídá plně realitě. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
zjednodušenou hodnotu, která je určena jako průměrná hodnota, nemusí se 
shodovat s reálnými vlastnostmi použitých materiálů a výsledná hodnota pak 
může být odlišná od hodnot, které by byly zjištěny při aplikaci součinitele 
v jednotlivých zjišťovaných oktávových pásmech 

3) Vzdálenost bodu měření v teoretickém a skutečném provedení na stavbě 
nemusí být úplně shodná. Změna polohy místa posluchače může mít vliv na 
výslednou hodnotu hladiny akustického tlaku 

4) Skutečně změřené hodnoty jsou od teoreticky vypočítaných nižší. To může 
být způsobeno vlivem útlumu hluku v trase vzduchovodu – útlum na vzdálenost, 
útlum v kolenech, apod. – tento útlum byl ve výpočtu zanedbán, vzhledem k jeho 
nestálému charakteru. Útlum ve vzduchotechnických rozvodech je velmi závislý 
na rychlosti proudění, geometrii a frekvenčních pásmech a nelze ho s určitostí 
predikovat 

 
Výpočtový program po zadání vstupních hodnot a okrajových podmínek 

vypočítá útlum hluku ve zvukově izolační hadic a dále je schopen po zadání 
parametrů řešené místnosti analyticky stanovit hladinu akustického tlaku v místě 
posluchače z více definovaných, na sobě nezávislých zdrojů. 
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7  ZÁVĚR 
Práce poukazuje na složitost fyzikálního problému zkoumajícího tvorbu 

akustického mikroklimatu v čistých prostorech. Řešení pro dosažení vhodných 
limitů v čistých prostorech závisí na výpočtech specifických pro vyšetřovaný 
prostor. 

Pro tvorbu optimálního akustického mikroklimatu je nejdůležitější správně 
navržená rychlost proudění dopravovaného množství vzduchu (optimalizace 
průtoku vzduchu na základě rychlosti proudění) a to nejen v samotné VZT 
jednotce, ale taktéž v distribuční síti. Do této patří taktéž napojení koncových 
elementů na vzduchovody.  

V praxi jsou známi mechanismy snižovaní (útlumu) akustické energie 
v potrubních vzduchotechnických rozvodech, bohužel není dbán důraz na energii 
vznikající prouděním vzduchu v koncových elementech a jejich připojení na 
potrubní síť.  Čisté prostory svojí primární funkcí a nutností časté omyvatelnosti 
a desinfekce tvoří po stránce akustiky vnitřního prostoru velmi specifikou 
skupinu. Obecně lze charakterizovat, že v místnostech s požadovanou čistotou 
nelze, vzhledem k jejich účelu uvažovat s velkou akustickou pohltivostí. Je běžné, 
že z celého množství dopadající akustické energie je pohlceno maximálně 10 až 
15 %. Zbývající energie je odražena zpět do prostoru místnosti a zde může 
docházet ke vzniku dalších negativně působících akustických jevů (např. 
interference – sčítání vln akustické energie a následně vznik stojatého vlnění, tedy 
míst, ve kterých dojde ke spolupůsobení přímé vlny a odražené vlny).  

Samotný návrh systému větrání a klimatizace by neměl skončit ověřením 
hladiny akustického výkonu za tlumiči zvuku ze vzduchotechnické jednotky, ale 
měl by se věnovat i problematice řešení vzduchotechnické sítě bezprostředně před 
obsluhovaným prostorem, jak je popsáno v části věnující se ověření výpočtového 
modelu na praktickém příkladu.  

Práce řeší zkoumáním akustických vlastností, nejčastěji v praxi používaného 
materiálu a následným matematickým modelováním, analytický přístup pro 
obecný návrh připojení různých druhů koncových elementů na potrubní síť tak, 
aby připojení a samotný koncový element nebyly zdrojem aerodynamického 
zvuku, ale vytvářeli akustický tlumič zvuku. Tento přístup v praxi umožňuje již 
v době návrhu vzduchotechnického systému predikovat parametry vnitřního 
akustického mikroklima a tím eliminovat časté problémy, které jsou zjistitelné až 
měřením po montáži a spuštění VZT systému.         

Pružné zvukově izolační hadice (ZI) fungují jako lokální tlumič hluku a účinně 
snižují úroveň akustické energie, která jimi prochází.  

Výsledkem práce je nezávislý a ověřený software pro využití v praxi.   
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7.1 POZNATKY PRO DALŠÍ VÝZKUM A TECHNICKOU PRAXI 
Správný návrh systému větrání a klimatizace pro čisté prostory je zcela zásadní 

pro jejich správné užívání. Systémy vzduchotechniky zajišťují v tomto případě 
nejen požadované množství vzduchu pro osoby pohybující se v obsluhovaném 
prostoru, pokrytí tepelné zátěže, případně i ztrát, ale hlavně čistotu prostředí. 

Koncepce distribuce vzduchu musí být řešena tak, aby zajišťovala co nejlepší 
vnitřní mikroklima a docházelo k ředění a odvádění částic obsažených ve 
vzduchu. Součástí celkového mikroklima je i akustické mikroklima, které výrazně 
ovlivňuje osoby pracující v tomto prostředí a v případě zdravotnických provozů 
mnohdy i schopnost personálu řešit akutně vznikající komplikace pacienta včetně 
rychlého vyšetření poslechem apod.  

Pro uvedené prostory (a nejen tyto) byl v rámci disertační práce vyvinut 
software, který slouží ke stanovení skutečné hladiny akustického tlaku v místě 
posluchače. Na základě této validní hodnoty lze pomocí software v reálném čase 
řešit návrh způsobu distribuce vzduchu v místnosti s ohledem na druh koncových 
elementů, jejich počet a množství distribuovaného vzduchu. Zásadním přínosem 
je pomocí programu možnost definice akustického chování distribuční sítě včetně 
připojení koncových elementů s ohledem na způsob napojení. Tím lze dosáhnout 
optimalizovaného systému distribuce vzduchu současně se zajištěním vhodného 
akustického mikroklimatu ve sledovaném vnitřním prostoru stavby.  

V rámci validace programu byla řešena problematika nepříznivého akustického 
mikroklimatu v reálných provozech operačních sálů, kdy na základě fyzických 
výsledků z programu došlo k úpravě vzduchotechnických systémů. Po této úpravě 
mohla být stavba kolaudována.     

V případě dalšího výzkumu je možné rozvinout téma z analytického vyjádření 
hladiny akustického tlaku v určitém hledaném bodě na popis intenzity akustické 
energie v celém řešeném prostoru v rámci aplikace prostorové akustiky a zlepšení 
akustických podmínek vnitřního prostoru dispozičními úpravami, případně 
využitím materiálů s lepšími akustickými vlastnostmi. Taktéž je možné vytvořený 
modulární software dále rozšiřovat o další charakteristiky (moduly) tvořící 
vzduchotechnický systému (vlastní VZT jednotky, absorpční tlumiče hluku 
apod.).  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  Strana 79 
 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
Ústav technických zařízení budov 

Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické 
mikroklima čistých prostorů

Ondřej Jelínek

8  SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A SOFTWARE 
 
Knihy a akademické práce 
 

1. SZÉKYOVÁ, M., FERSTL, K. a NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. 1. české vyd. Bratislava: JAGA, 2006.359 s. ISBN 80-8076-037-3. 2. GEBAUER, Günter – HORKÁ, Helena – RUBINOVÁ, Olga. Vzduchotechnika.  První české vydání. Brno: Era, 2005.  ISBN: 80-7366-027-X. 
3. CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kol. Technický průvodce větrání a klimatizace. 3. vyd. Praha: ČESKÁ MATICE TECHNICKÁ, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8. 4. Rubina A.; Uher P.; Blasinski P.: Vzduchotechnické systémy a čistota vzduchu na operačním sále, článek v Medicínská technika, ISSN 2336-3746, Business media CZ, s.r.o., Praha, 2014 5. RUBINA, A., Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů, spec. publikace, ISBN 978-80-02-02065-3, STP - územní centrum Brno, Praha 2008, 2008 
6. JELÍNEK, O. Akustické mikroklima nevýrobních objektů. Brno, 2013. 135 s., 3 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D 

 
Normy, vyhlášky 
 1. Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 2. Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 3. ČSN 730525 Akustika – projektování v oboru prostorové akustiky – všeobecné zásady, Únor 1998 4. ČSN EN ISO 11202 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Provozní metoda in situ, duben 2010 5. ČSN ISO 1996-1 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení, srpen 2004 6. ČSN ISO 1996-2 Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí     



 

 
  Strana 80 
 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
Ústav technických zařízení budov 

Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické 
mikroklima čistých prostorů

Ondřej Jelínek

Elektronické zdroje 
 1. Metodické návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí – Metodický návod hlavního hygienika ČR [online] 4. 1. 2015, dostupné online z: http://www.szu.cz/autorizace/metodicke-navody-hlav-hygienika-cr 2. Metodické návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovištích a v chráněných vnitřních prostorech staveb – Metodický návod hlavního hygienika ČR [online] 4. 1. 2015, dostupné online z: http://www.szu.cz/autorizace/metodicke-navody-hlav-hygienika-cr  
Software 
 
1. TERUNA, Technika budov, s.r.o. [počítačový program]. Ver. 1.5b. [cit. 

2013-06-22]. Dostupný z: 
http://www.technikabudov.cz/ASP/Downloads/setup.zip 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  Strana 81 
 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
Ústav technických zařízení budov 

Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické 
mikroklima čistých prostorů

Ondřej Jelínek

9  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
Zkratky 
 VZT – vzduchotechnika 
  K   – korekce 
  ZI   – zvukově-izolační 
  PD  – projektová dokumentace 
  OS  – operační sál 
Fyzikální veličiny 
 Lw – hladina akustického výkonu [dB] 
 Lwc – součtová hladina akustického výkonu [dB] 
 Lp – hladina akustického tlaku [dB] 
 w – rychlost [m/s] 
 S – plocha [m2] 
 m – hmotnost [kg] 
 Q – směrový činitel šíření zvuku [-] 
 LAmax – maximální měřená hladina akustického tlaku [dB]  
 p(A)t – okamžitá hladina akustického tlaku v čase [Pa] 
 p0 – referenční hladina akustického tlaku [Pa] 
 f – frekvenční (oktávové) pásmo [Hz] 
 c – činitel citlivosti [-] rychlost šíření zvuku [m/s] 
 u – standardní nejistota [-] 
 U – Rozšířená nejistota [dB] 
 k – činitel rozšíření [-] 
 A  – Absorpční plocha [m2], váhový filtr [-] 
 α – součinitel zvukové pohltivosti [-] 
 LAeq,t – ekvivalentní hladina akustického tlaku v čase 
 t – čas [s] 
 d – průměr [m] 
 B – konstanta hladiny akustického výkonu [dB]  
 Ma – Machovo podobnostní číslo [-] 
 
 σ – směrodatná odchylka, celková standardní nejistota [-] 
 ρ – hustota [kg/m3] 
 ∆ – spektrální rozsah vysokých kmitočtů [-] 
Indexy 
 RD – směrodatná odchylka opakovatelnosti metody 
 omc – směrodatná odchylka vyjadřující nejistotu související s nestabilitou provozních podmínek 
 tot – celková standardní nejistota 
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11  PŘÍLOHY 
A. Kalibrační a ověřovací listy použitých měřicích přístrojů  
A.1 Zvukoměr Brüel and Kjaer, typ 2250 
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A.2 Kalibrátor Brüel and Kjaer, typ 4231 
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A.3 Mikrofon Brüel and Kjaer,typ 4189 

  
 



 

 
  Strana 90 
 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
Ústav technických zařízení budov 

Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické 
mikroklima čistých prostorů

Ondřej Jelínek

 
 
 



 

 
  Strana 91 
 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
Ústav technických zařízení budov 

Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické 
mikroklima čistých prostorů

Ondřej Jelínek

ŽIVOTOPIS 
OSOBNÍ INFORMACE     

Jméno:  Ing. Ondřej Jelínek 
Adresa:  Za Mostem 18, Brno, Česká republika 
Mobil:  739618306 
E-mail:  jelinek.o@fce.vutbr.cz 
Národnost:  česká 
Datum narození: 2. 12. 1987 

  
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI     

Období (od - do):  1/2012 - Dosud 
Zaměstnavatel: Technika budov, s.r.o. 
Pracovní pozice:  Projektant vzduchotechniky a klimatizace 
Náplň práce: Projektování vzduchotechniky a klimatizace pro firmu 

Technika budov, s.r.o. 
 
VZDĚLÁNÍ     

Dosažené vzdělání: absolvent vysoké školy 
Období (od - do):  2013 - dosud 
Škola/fakulta:  VUT Fakulta stavební, Brno 
Obor/specializace: Postgraduální studium oboru TZB – akustické 
                               mikroklima ve vztahu k systémům VZT 
Období (od - do):  2007 – 2013 
Škola/fakulta:  VUT Fakulta stavební, Brno 
Obor/specializace: Pozemní stavby 
Období (od - do): 2003 – 2007 
Škola:   SPŠ stavební, Brno 
Obor/specializace: Pozemní stavitelství 

  
OSOBNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI     

Mateřský jazyk:   Čeština 
Jazyk:    Angličtina 
Úroveň ovládání:   Středně pokročilý 
Práce na PC:   Odborná 
Držitel ocenění:  Signum prosperitatis 
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