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Abstract: Noise management and life cycle of production buildings  

This paper is focused on noise prediction in work environment and describes 
possible risks in particular phase of life cycle. There are some examples and 
applications in the article. 
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ÚVOD 

Potreba hodnotenia budovy v jednotlivých etapách jej životného cyklu je 
dôležitým prvkom riadenia jej jednotlivých parametrov, začínajúc stabilitou 
stavby a končiac napríklad environmentálnymi požiadavkami. Nakoľko človek 
strávi na pracovisku viac ako 1/3 času pracovného dňa je potrebné zaoberať sa 
všetkými rizikovými faktormi, ktoré naňho vplývajú nevynímajúc pôsobenie 
hluku. Svetová zdravotnícka organizácia popisuje riziká nadmernej záťaže 
hlukom v oblasti (http//2011): 

 poškodenia resp. straty sluchu. Nadmerný hluk poškodzuje vlasové bunky v 
slimákovi – časti vnútorného ucha, a vedie k strate sluchu.  

 fyziologických účinkov. Je dokázané, že vystavenie hluku má vplyv na 
kardiovaskulárny systém, čo vedie k uvoľňovaniu katecholamínov a 
zvyšovaniu krvného tlaku. Hladiny katecholamínov v krvi (vrátane epinefrínu 
resp. adrenalínu) sú spojené so stresom.  

 stresu na pracovisku. Stres na pracovisku má zriedkavo jednu príčinu, 
obyčajne vzniká na základe vzájomného pôsobenia niekoľkých rizikových 
faktorov. Hluk v pracovnom prostredí môže byť stresovým faktorom aj pri 
relatívne nízkej hlučnosti.  

 zvýšeného rizika úrazovosti. Vysoké hladiny hluku sťažujú pracovníkom 
počutie a komunikáciu, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť úrazov. Pracovný 
stres (ktorého faktorom môže byť hluk) môže tento problém znásobiť.  

Z uvedených dôvodov je potrebné na každom pracovisku voliť osobitný 
prístup k znižovaniu hluku, nakoľko celý proces je spojený so životným cyklom 
výroby (od skúšobnej prevádzky až po jej likvidáciu) a flexibilitou zmien na 
pracoviskách. 



24 

POSTUPY A ETAPY HODNOTENIA HLUKOVEJ ZÁŤAŽE 
PRACOVNÉHO PROSTREDIA 

Manažment hluku na pracoviskách predstavuje systém, akým majú manažéri 
riadiť hluk aby bola eliminovaná nežiaduca hluková záťaž pracovníkov. 
Manažér firmy by sa mal aktívne zúčastňovať spolu s projektantom a 
realizátorom vo všetkých etapách životného cyklu výrobnej stavby a zadávať 
resp. riešiť: 
I. v prípravnej etape – projektové riešenie pracovného prostredia (hluková 

štúdia ): 

 dodržiavanie predpisov, noriem, pri designe pracovného prostredia,  

 ergonomický proaktívny prístup pri vytváraní nových závodov a 
prevádzkarní v komplexe človek – stroj – pracovné prostredie,  

 poukazovať na riziká a možné chyby pri predikcii hluku na pracovisku 
(obsahové, časové, formálne). 

II. v realizačnej etape – výstavba objektov a montáž technológie (zdrojov 
hluku): 

 snaha o zabezpečenie súladu s projektom, 

 schvaľovanie odchýlok od PD – spätné hodnotenie dôsledkov, 

 predkolaudačné hodnotenia, meranie hlučnosti v skúšobnej prevádzke, 

 možné dodatočné protihlukové opatrenia na pracoviskách, 

 vyhlásenie rizikových kategórií prác, 
III. v prevádzkovej – produkčnej etapa v pracovnom prostredí (sfunkčnenie 

pracoviska): 

 hodnotenie vybraných pracovísk meraním imisií hluku, 

 zmeny vo výrobe (produkčné, technologické, výkonové) a ich dopad na 
akustickú pohodu, 

 prehodnocovať zmeny stavebných objektov (prestavba, amortizácia, 
nedokonalá údržba), 

 reagujúci ergonomický prístup (pružná reakcia na odozvy – eliminácia 
zdravotných následkov z hluku u pracovníkov).  

Manažment hluku v III. etape prebieha aplikáciou základnej stratégia 
znižovania hluku uvedenej v norme (STN 1999): 
a) stanovenie cieľov a spracovanie kritérií, 
b) posúdenie hluku identifikovaním: 

- dotknutých oblastí, 
- imisií na pracovných miestach, 
- príspevkov rôznych zdrojov hluku k imisii na pracovných miestach, 
- expozície osôb, 
- emisie zdrojov hluku, aby sa určilo poradie ich významnosti, 

c) zvážiť opatrenia znižovania hluku, ako sú: 
- znižovanie hluku zdrojov, 
- znižovanie prenosu hluku na pracovisko, 
- znižovanie hluku na pracovných miestach, 

d) formulovanie programu (stratégie) znižovania hluku, 
e) realizovanie vhodných opatrení, 
f) overenie dosiahnutého zníženia hluku. 
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Komplexnejšie ergonomické postupy pri hodnotení vibro-akustickej 
mikroklímy pracovísk je možné uskutočňovať nasledujúcimi krokmi: 

1. analýza súčasného stavu hladín hluku na pracovisku (LAeq) – monitorovanie 
a tvorba hlukovej mapy pracoviska (pre rôzne prevádzkové stavy), 

2. zisťovanie priebehu času práce pracovnej zmeny a expozície hlukom 
pracovníkov na jednotlivých pracovných miestach, 

3. výpočet LAEX,8h, resp. LAEX,TD pre jednotlivých pracovníkov a porovnanie s 
prípustnými hodnotami LAEX,8hp resp. LAEX,TDp, 

4. určenie rizikových skupín pracovníkov na základe miery prekročenia 
akčných hodnôt, 

5. voľba stratégie riešenia – aplikácia opatrení a metód na znižovanie hluku 
pre jednotlivé alternatívy, 

6. určenie nákladov na realizáciu alternatívnych opatrení, 
7. rozhodnutie – výber najoptimálnejšej alternatívy, 
8. realizácia príslušnej alternatívy na elimináciu hluku (v postupnosti 

jednotlivých krokoch, alebo celkové riešenie), 
9. zhodnotenie riešenia, overenie dosiahnutých výsledkov, 

10. monitorovanie hluku – periodicita overovania hlukovej situácie pracovísk. 

Strategické rozhodovanie je dlhodobé rozhodnutie pre naplnenie určitého 
cieľa, v tomto prípade zníženie nameraných expozičných hodnôt na úroveň 
prípustných hodnôt podľa požadovanej skupiny prác. Aplikácia postupnosti 
riešenia všetkých troch etáp umožňuje riešiť problematiku znižovania hluku na 
pracoviskách sofistikovane. Realita je však taká, že sa často riešia hlukové 
problémy reaktívne až v etape prevádzky a nie v projektovom riešení, čo má za 
následok zvýšenie nákladov na dodatočné úpravy. Pri zachovaní postupnosti 
predikcie hluku vo všetkých troch etapách vznikajú rôzne aj riziká, príklady 
ktorých sú uvedené v ďalšej kapitole. 
 
 
RIZIKÁ PRI HODNOTENÍ HLUKU 

Praktické skúsenosti poukazujú na to, že medzi jednotlivými etapami predikcie 
hluku sú značné rozdiely v predpovední hladín hluku na pracoviskách alebo v 
exteriéri výrobných stavieb. Rozdiely vznikajú aj v rámci samotných etáp, 
príkladom je etapa návrhu – dizajnu. Tu v závislosti na stupni riešenia môžu 
vzniknúť značné rozdiely napríklad medzi výstupmi hlukovej štúdie z projektu 
na územné rozhodnutie a realizačným projektom stavby. 

Ďalší popis možných rizík je uvedený v konferenčných príspevkoch autora 
článku (FLIMEL 2004, 2005, 2007, 2008). 

Všetky zmeny v jednotlivých etapách životného cyklu pracoviska vyvolávajú 
otázku, či sa dosiahnu pri prevádzkovaní projektované hlukové parametre. Aby 
to bolo možné, je potrebné identifikovať toto riziko a vytvoriť si tzv. výpočtovú 
rezervu. Tvorba hlukovej štúdie od počiatočných stupňov spracovania po 
prevádzkovanie stavby so zdrojmi hluku prináša za toto časové obdobie zmeny. 
Tieto zmeny sú vyvolané rozhodovaním za neistoty (sú známe varianty 
riešenia, no nevieme presne aké stavy nastanú) a riziko je dané: 

 A) nepresnými údajmi o zdrojoch hluku používaných v hlukových štúdiách – 
počte, rozmiestnení, o hladinách akustického výkonu, frekvenčného spektra, 
nesprávny prevádzkový stav atď. Tieto hodnoty sa počas celého životného 
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cyklu diela upresňujú a v realizačnom projekte môžu byť celkom iné, ako boli 
v štúdii pre EIA,   

 B) časovým obdobím – od vydania územného rozhodnutia – prvá hluková 
štúdia po kolaudáciu a prvé merania hlukových imisií na pracovisku prinesú 
ďalšie rozdiely, 

 C) počtom upresňujúcich hlukových štúdií v jednotlivých stupňoch projektu 
sa výsledné rozdiely predikcie medzi projektom a realitou zmenšujú. Často 
sa však spracuje len jedna hluková štúdia na začiatku projektového procesu, 
čím rozdiel po realizácii môže byť vyšší.  

 D) aj spracovateľ hlukovej štúdie sa môže pomýliť, zle namodelovať 
prostredie, nesprávne zadať pôsobenie zdrojov hluku, alebo pracovať s 
jednoduchším (nepresným) softvérom.  

Z uvedených dôvodov je preto potrebné počítať s takou hodnotou rezervy 
(označíme KREZ) pri výpočte, aby sa vykryli horeuvedené riziká A + B + C + D a 
bola splnená požadovaná hodnota hladiny hluku L Aeq,p, alebo prepočítaná 
expozičná hodnota LEX,8h. 

 L Aeq,p = L Aeq,x + Δ (dB)  (1)  

 Δ = k1 + kT + ks + UM + kREZ  (2)  

kde L Aeq,p je prípustná hodnota určujúcej veličiny hluku v prostredí,. 
L Aeq,x je vypočítaná hodnota v posudzovanom bode ( pracovnej zóne), 
k1 je korekcia (penalizácia) na impulzovosť hluku, 
kT je korekcia (penalizácia) na tónový a informatívny obsah spektra hluku, 
ks je korekcia (pozitívna alebo negatívna) pre určité zdroje a situácie, 
UM je neistota merania stanovená v súlade s metrologickou praxou, 
k REZ je hodnota výpočtovej rezervy pre daný stupeň spracovania hlukovej štúdie, 
Δ je súčet korekcií a neistoty merania.  

 
Obr. 1:  Životný cyklus stavby (pracoviska) z hľadiska ochrany pred hlukom a etapy 

hodnotenia  



27 

Tab. 1:  Legenda k obrázku 1 

Označenie Popis Príklad 

A1,..., Ax 
Zmeny počas výstavby objektu oproti 

spracovanému projektu. 

Zámena konštrukcií s inými 
akustickými vlastnosťami, 

možná zmena. 

B1,..., Bx 
Zmeny realizovanej stavby a prevádzky 

v nej. 

Podsadená občianska 
vybavenosť – obchody pod 
bytmi – hlučná technológia. 

C1,..., Cx 
Čiastočné zmeny počas prevádzkovania 

stavby. 

Výmena transparentných 
prvkov, zmena vnútorných a 
vonkajších zdrojov hluku – 

ďalšia výstavba v okolí. 

Dx,..., Dx 
Zmeny v prevádzke objektu voči 

projektovému riešeniu. 

Zmeny vo vonkajších zdrojoch 
hluku, rozdelenie výstavby na 

etapy. 

N1,.....Nx 
Hodnotenie vibro-akustického komfortu 

interiéru budovy v etape návrhu – 
dizajnu 

Hluková štúdia spracovaná pre 
rôzne stupne projektovej 

dokumentácie. 

P1 

Hodnotenie vibro-akustického komfortu 
interiéru budovy v etape prevádzkovania 
– 1.modifikácia – pri odovzdávaní stavby 

do užívania 

Merania hluku Regionálnym 
úradom zdravotníctva, alebo 

oprávnenou osobou. 

P2 
Hodnotenie vibro-akustického komfortu 

interiéru budovy v etape prevádzkovania 
– 2.modifikácia hlukových parametrov 

Úprava prostredia pracovísk pre 
elimináciu nežiaducej hlukovej 

záťaže. 

Px 
Hodnotenie vibro-akustického komfortu 

interiéru budovy v etape prevádzkovania 
– x- tá modifikácia 

Ďalšie úpravy pracovného 
prostredia pre elimináciu 

nežiaducej hlukovej záťaže. 

Pôsobenie 
vonkajších 
síl z okolia 

Tlak na znižovanie hluku na 
pracoviskách. Zmeny výrobného 

programu alebo dispozície zdrojov 
hluku. 

Legislatívne nástroje (prípustné 
limity, príplatky za rizikovú 

prácu). Zmeny hlukovej záťaže 
pri zmene výrobného programu 

Pôsobenie 
vnútorných 

síl 

Tlak na znižovanie hluku na 
pracoviskách. 

Sťažnosti resp. zdravotné 
problémy pracovníkov, snaha 

manažmentu o likvidáciu 
rizikových príplatkov. 

 
Životný cyklus budovy a okolitého prostredia od jej návrhu cez realizáciu a 

prevádzkovanie prebieha v jednotlivých fázach uvedených v legende k obrázku 
2. Medzi dvoma susednými stupňami môžu nastať rôzne výsledné hodnoty v 
hodnotených bodoch LAeq,x a tieto rozdiely medzi nimi môžu mať charakter: 
a) rovnomerný – rovnaké prírastky resp. úbytky vo výpočtovej hodnote, 
b) nerovnomerný – nerovnaké prírastky resp. úbytky, alebo sa hodnota 

nezmení. 

Predložený spôsob identifikácie rizika pri projektovom posudzovaní z 
hľadiska optimálnej voľby výpočtovej rezervy závisí od konkrétneho 
spracovateľa hlukovej štúdie. Spracovateľ si volí mieru výpočtovej tolerancie 
zohľadňujúcej veľkosť rizika – KREZ. Platia nasledujúce závislosti: 

 Čím je nižší stupeň spracovania hlukovej štúdie, tým vyššiu hodnotu 
sumárnej výpočtovej rezervy je potrebné zvoliť. 

 Vyššia výpočtová rezerva však vyžaduje viac opatrení na zníženie hladín 
hluku (napr. zvýšenú vzduchovú nepriezvučnosť obvodových plášťov vo 
vzťahu k požiadavkám v chránených priestoroch v exteriéri, či riešenie 
pohltivého podhľadu na pracoviskách atď.), čo sa prejaví vo zvýšených 
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investičných nákladoch. 

 Čím menej stupňov spracovania hlukovej štúdie je možné predpokladať, tým 
vyššiu hodnotu výpočtovej rezervy je potrebné zvoliť, ak je spracovanie v 
predprojektových stupňoch (EIA, DUR) a nižšiu hodnotu pri projektových 
stupňoch (DSP, DRP).  

 
Obr. 2:  Oblasť výpočtového rizika pri spracovaní hlukovej štúdie 

Legenda: EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie, DUR – 

dokumentácia na územné rozhodnutie, DSP – dokumentácia na stavebné 
povolenie, DRP – dokumentácia realizačného projektu, Prevádzka – 
prevádzkovanie, skutočná situácia imisií hluku v životnom prostredí 

 
 

ZÁVER 

Životný cyklus výrobných budov vyžaduje neustály monitoring hlukových 
parametrov na pracoviskách a používanie preventívnych postupov. Manažment 
hluku – teda riadenie hladín hluku na pracoviskách musí zabezpečovať 
neustále znižovanie nežiaducich expozícií tak, aby bolo zachované zdravie, 
bezpečnosť, pohoda na pracovisku a minimalizované prevádzkové náklady 
firmy na ochranu pracovníkov pred hlukom.  
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