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S. 1 – 2.

1. SPOMIENKA NA PROF. EMILA RAJČANA

Spomienka
Prof. RNDr. Emil Rajčan, DrSc.
(29.3.1937 – 29.5.2010)
1. mája 2010 sme sa na cintoríne vo Zvolene rozlúčili s dlhoročným predsedom Slovenskej akustickej
spoločnosti, kolegom a priateľom, prof. RNDr. Emilom Rajčanom, DrSc., ktorý nás po ťažkej chorobe
opustil vo veku 73 rokov. Hoci ho sužovala ťažká choroba, nechcel sa jej poddať. Chlapsky s ňou bojoval,
tak ako bol zvyknutý pasovať sa so všetkým vo svojom živote.
Prof. Emil Rajčan sa narodil 29.3.1937 v Liptovskej Osade, ako siedme, najmladšie dieťa do rodiny mlynára. Tu získal základné vzdelanie. V štúdiu pokračoval na gymnáziu v Ružomberku, ktoré absolvoval v roku
1955. Neskôr si doplnil vzdelanie na Vysokej škole v Bratislave, kde študoval fyziku a matematiku. Štúdium
úspešne ukončil v roku 1959.
Po ukončení štúdií bol pridelený do Galanty ako učiteľ fyziky a matematiky na miestnom gymnáziu. V
roku 1963 sa stal vysokoškolským pedagógom v Trnave na Katedre fyziky. Tu popri pedagogickej práci, začal
aj svoju vedeckú a výskumnú činnosť. Vzhľadom k svojmu mimoriadne kladnému vzťahu k horám sa však
často uchádzal o miesto na strednom Slovensku, až napokon v roku 1972 nastúpil na Katedru fyziky
a matematiky na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Tu pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2004.
Povolanie vysokoškolského učiteľa sa prof. Rajčanovi stalo nielen náplňou profesijného života, ale aj
celoživotným koníčkom. Dokázal si získať a zaujať veľký počet študentov a doktorandov. Prejavoval sa ako
starostlivý pedagóg, ktorému záležalo na študentovi ako človeku. Na vysokej škole vychoval niekoľko
generácií inžinierov, doktorandov – akustikov, ktorí sa neskôr úspešne uplatnili v praxi v celom
Československu. Niektorí z nich si s ním dlho písali a neraz konzultovali aj svoje aktuálne problémy z praxe.
Prof. Rajčan bol autorom objavu, ktorý bol v roku 1982 iba 24-tým od vzniku Československej republiky. Týkal sa veľmi krátkych akustických tónov a schopnosti ich vnímania ľudským uchom. Vo svojom odbore, fyzikálnej akustike, publikoval aj v najprestížnejších, odborných svetových časopisoch a bol aj často
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citovaný. Prof. Rajčan bol dlhoročným predsedom Slovenskej akustickej spoločnosti. Bol neúnavným
organizátorom a odborným garantom troch veľkých medzinárodných konferencií „ACOUSTICS“. Založil
tradíciu akustických jesenných kolokvií vo Zvolene a veľkou mierou sa zaslúžil o vznik špecializácie „Hudobné nástroje“ na Drevárskej fakulte vo Zvolene. Bol nielen organizátorom akustických konferencií, ale
vďaka kvalite svojich príspevkom bol často pozývaný aj na svetové akustické kongresy.
Prof. Rajčan mal v sebe nielen vrúcnu vieru, túžbu po poznaní, ale aj porozumenie pre potreby iných.
To sú len niektoré z mnohých darov, ktoré prof. Rajčan mal. Svojim životom nimi obohacoval ľudí okolo
seba. Dôkazom toho je aj úzka spolupráca s mnohými kolegami z Drevárskej fakulty ako aj s pracovníkmi
vedecko-výskumných ustanovizní a vysokých škôl nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, konkrétne
v Čechách, Maďarsku, Poľsku a Nemecku. Viacerým z nich bol nielen kolegom, ale aj dobrým priateľom.
Prof. Rajčan vyrastal v skromných pomeroch liptovskej dediny prvej polovice 20-teho storočia. Každú
voľnú chvíľu venoval športu, predovšetkým lyžovaniu. Blízkosť hôr Nízkych Tatier a Veľkej Fatry k tomu
priam vyzývali. Lyžovanie celý život miloval a viedol k tomu svoju rodinu i známych.
Druhou záľubou, bola hudba. Už v žiackom veku ako samouk hrával na organe v kostole v Liptovskej
Osade. Počas štúdií v Bratislave sa stal členom speváckeho zboru Slovenskej Filharmónie. Rodinné oslavy v
prírode, pri ohni, sa ťažko dali predstaviť bez jeho harmoniky a spevu.
Prof. Rajčan bol človek pevných morálnych zásad, vždy ochotný pomôcť tomu, kto to potreboval.
Skláňam sa pred ním, pred všetkým, čo vo svojom živote urobil pre mňa aj pre nás všetkých. Jeho
odkaz budem uchovávať navždy vo svojom srdci. Česť jeho pamiatke!
doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.
predsedníčka SKAS

S. 2 – 4.

2. AKUSTICKÝ SEMINÁR 2010, KOČOVCE

Akustický seminár 2010, Kočovce
V malebnom prostredí kaštieľa v Kočovciach pri Novom Meste nad Váhom, sa koncom
mája/začiatkom júna uskutočnil 15. ročník dvojdňového medzinárodného akustického seminára „Hluk
a kmitanie v praxi“. Ako každý rok, záštitu nad organizáciou prevzal, doc. Žiaran zo Strojníckej fakulty,
Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.
Spolu 33 zástupcov z technických univerzít v Bratislave, Zvolene, Košíc či Žiliny, nechýbala ani prednášajúca z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ako aj zástupcovia z praxe. Prednášajúci prezentovali novinky
v oblasti hluku a kmitania, jeho vplyvu na človeka, spôsoboch znižovania ako aj noviniek v oblasti merania
a vyhodnocovania.
Oplatí sa spomenúť najzaujímavejšie príspevky – hodnotnou prezentáciou s praktickou ukážkou sa
blysol Ing. Rusko (Ústav Informatiky SAV) s prednáškou o automatickom prepise čítaného textu, búrlivá
diskusia nasledovala po prezentácii Ing. Drahoša (D2R engineering s.r.o.) o hluku z cestnej dopravy či Ing.
Brodňanského (Inžinierske Služby s.r.o.) o neistotách pri meraniach hluku. Prof. Pellant z Brna (TU Brno)
prezentoval novinky v oblasti modelovania vnútorného ucha a zástupcovia Bruel&Kjaer či NORSONIC
predstavili novinky v oblasti merania a spracovania meraní hluku a kmitania.
Akustický seminár je tradične spojený aj so zasadnutím rady Slovenskej akustickej spoločnosti (SKAS).
Spestrením semináru bol tradične spoločenský večer, ktorý ako každý rok ponúkol miestne špeciality
a dobré víno. S kultúrnou vložkou vystúpil Ing. Rusko hrou na ústnu harmoniku. V neformálnej diskusii sa
pokračovalo až do neskorých večerných hodín.
Akustický seminár poskytol priestor na prezentáciu i mladým doktorandom zaujímajúcich sa o oblasť
akustiky a kmitania. Spolu vystúpilo až 9 doktorandov (čo predstavuje viac ako štvrtinu príspevkov)
s výsledkami ich výskumu. Aj 15. ročník akustického seminára potvrdil, že je vhodným miestom na
prezentáciu výsledkov výskumu v oblasti hluku a kmitania a poskytuje priestor na výmenu skúseností
medzi akademickou obcou a zástupcami praxe.
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Pohľad do rokovacej sály ako aj na účastníkov v rámci spoločenského večera predstavujú nasledovné obrázky:

Diskusia počas spoločenského večera

Ing. Rusko spestril večer vystúpením na ústnej
harmonike

Neformálna diskusia pokračovala až do večerných
hodín

Ing. Rusko prezentuje automatický prepis čítaného
textu

Doc. Žiaran otvára akustický seminár

Prednášková sála bola plná poslucháčov z univerzít
i praxe
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Ing. Stein počas diskusie

Kaštieľ v Kočovciach
Ing. Radoslav Darula

3. PIATE MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM “MATERIAL - ACOUSTICS – PLACE” ZVOLEN, 6. – 8. SEPTEMBER 2010

S. 4 – 7.

5. Medzinárodné Sympózium “Material - Acoustics – Place”, Zvolen
6. – 8. september 2010

Obr. 1 Pohľad na budovu Vysokoškolského lesníckeho podniku TU vo Zvolene
V dňoch 6. až 8. septembra 2010 sa konalo 5. medzinárodné Sympózium Materiál – Akustika – Priestor (MAP) v príjemnom prostredí Vysokoškolského lesníckeho podniku TU vo Zvolene (Obr. 1). Odborným
garantom podujatia bola doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD., ktorá otvorila 5. ročník MAP 2010 (Obr. 2).
Organizačným garantom a dušou sympózia bol Ing. Martin Čulík, PhD.
Medzinárodné sympózium bolo venované kolegovi a priateľovi
prof. RNDr. Emil Rajčan, DrSc.,
ktorý nás po ťažkej chorobe opustil.
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Obr. 2 Otvorenie MAP 2010 doc. Annou Danihelovou
Sympózia sa aktívne zúčastnilo 38 účastníkov, z toho dvaja pasívne. Z uvedeného počtu boli 4 účastníci z Českej republiky (HAMU Praha, MZLU Brno, Petrof), 3 z Belgicka – Laboratórium akustiky a tepelnej
fyziky. Obzvlášť je cenné, že záujem o sympózium prejavili aj dvaja zástupcovia praxe, ktorí boli pasívnymi
účastníkmi. Organizátori dúfajú, že sa ľady prelomia a do Zvolena si v budúcnosti nájdu cestu viacerí. Sympózium už tradične dáva priestor doktorandom pre prezentácie ich výsledkov. Na 5. sympóziu MAP vystúpili 6 doktorandi so zaujímavými prezentáciami. Na 5. medzinárodnom sympóziu MAP sa objavili aj kolegovia, ktorí doteraz vo Zvolene neprezentovali svoje výsledky.
Hlavnými témami sympózia boli:
1) Akustika ako nástroj skúmania vlastností materiálov
2) Akustické vlastnosti materiálov
3) Hudobná a fyziologická akustika
4) Priestorová a stavebná akustika
5) Hluk a kmitanie, ich vplyv na človeka a životné prostredie
6) Akustika vo vzdelávaní
7) Elektroakustika
Účastníci sympózia získali prehľad o najnovších poznatkoch z akustiky a s ňou súvisiacich oblastí. Vysokoškolskí pedagógovia, vedeckí pracovníci ako aj zástupcovia praxe tak môžu v krátkom čase ich pretaviť
do vyučovacieho procesu, resp. využiť pri riešení aktuálnych problémov vo výskume aj v praxi. Aby komunita akustikov bola informovaná o novinkách v oblasti merania a spracovania meraní hluku a kmitania sa
postaral zástupca firmy NORSONIC.
Dlhé rokovanie vyčerpáva, pozornosť klesá. Preto (ale nielen preto) organizátori zorganizovali za pomoci riaditeľa mestských lesov Ing. Golisa výstup (skôr výjazd) na Pustý hrad, ktorý je významnou, zákonom chránenou historickou a architektonickou národnou kultúrnou pamiatkou a dominantou stredoslovenského regiónu. Napriek nepriazni počasia sa účastníci sympózia mohli prejsť po najväčšom hradisku
v Európe (Obr. 3 – 4) a pokochať sa pohľadom na Zvolenskú kotlinu.
Vyvrcholením dňa bol po namáhavom dni spoločenský večer, ktorý sa konal v príjemnom prostredí
koliby v blízkosti Zvolena, kde sa pokračovalo v odborných aj neformálnych diskusiách do neskorých večerných hodín.
Na organizácii medzinárodného sympózia sa podieľali: Slovenská akustická spoločnosť, Technická
univerzita vo Zvolene, Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky Katedry fyziky, elektrotechniky
a aplikovanej mechaniky, Jednota slovenských matematikov a fyzikov.
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Obr. 3 Pohľad na areál Pustého hradu

Obr. 4 Pohľad na účastníkov MAP 2010 pri odbornom výklade o histórii Pustého hradu vo Zvolene
Záverečné konštatovanie vedeckého výboru ako aj účastníkov sympózia o zvýšení jeho odbornej
úrovne je veľkou výzvou pre organizátorov do budúcnosti.
Príspevky prezentované na sympóziu MAP sú publikované v zborníku. Všetky publikované príspevky
v zborníku z 5. medzinárodného sympózia MAP boli recenzované. V zborníku sympózia sú publikované
nasledovné príspevky:
Igor Babiak – Návrh metodiky vybraných modifikácií dreva pre výrobu xylofónových doštičiek
Martin Čulík – Štvordielna vrchná doska na výrobu akustickej gitary typu Martin D14
Martin Čulík, Dominik Spišiak – Ornamentálna výzdoba slovenských ľudových aerofónov
Vladimír Dániel, Tomáš Jamróz – Modelování harmonických a stochastických vibrací metodou vhodnou i
pro nelineární systémy
Anna Danihelová, Miroslav Danihel – Vlastnosti lepeného spoja a ich vplyv na akustickú kvalitu hudobných nástrojov
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Radoslav Darula, Vladimír Hájek – Základy vibro-akustických meraní použitím platformy B&K PULSE
Radoslav Darula, Stanislav Žiaran – Influence of specific noise on driver’s comfort
Dušan Dlhý – Dvojitá fasáda vo vzťahu k zvukovej izolácii obvodových plášťov
Marián Flimel – Stratégia ochrany pred hlukom na pracoviskách v kontexte technicko- ekonomického
hodnotenia
Peter Hockicko – Rozvoj kľúčových kompetencií využitím akustických experimentov
Peter Hockicko, Peter Bury, Peter Sidor – Analysis of acoustic attenuation spectra of ion conductive glasses
Karel Irmann – Durové kvintakordy Bachova ladění v logaritmické prezentaci
Peter Kičák – FFT analýza zvuku krabicového bubna “Cajon” pri použití rôznych hrúbok a skladieb brezovej
preglejky
Stanislav Košúth – Pružnostné charakteristiky zhusteného dreva
Ivan Kubovský – Elektronika experimentálneho zariadenia Rezonátor
Miroslav Němec – Baza čierna, jej magnetické vlastnosti a ich vplyv na kvalitu dreva používaného na výrobu hudobných nástrojov
Miroslav Němec, Ľuboš Krišťák – Vplyv inovatívnych metód na výsledky študentov v predmete Technická
fyzika na FEVT TUZVO
Ivan Ružiak, Ľuboš Krišťák, Ivana Mojská – Určovanie modulu pružnosti laminátov
Monika Rychtáriková, Gerrit Vermeir, Jan Wouters – Overenie softvéru Odeon pre testovanie zrozumiteľnosti reči v dozvukovej miestnosti
Ján Šebok – NE akustického tlaku SMU Bratislava z hľadiska kľúčových medzinárodných porovnávacích
meraní
Igor Štubňa, Peter Šín, Anton Trník, Libor Vozár – Relationship between mechanical strength and Young
modulus in traditional ceramics
Jozef Suchomel, Miloš Gejdoš – Rezonančné drevo ako základná surovina pre výrobu hudobných nástrojov
Václav Syrový – Akustika hudebních prostorů v historickém kontextu
Peter Tomašovič – Počítačová simulácia špecifických učební z pohľadu priestorovej akustiky
Stanislav Žiaran – Vibro- and sound- isolation of the low-frequency noise of the building equipment
V prípade záujmu o kúpu tlačenej alebo CD verzie zborníka je možnosť obrátiť sa na:
Ing. Martin Čulík, PhD.
TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 96053 Zvolen
e-mail: culik@acoustics.sk
Web stránka medzinárodnej konferencie „Material – Acoustics – Place“:
http://map.acoustics.sk
doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.
odborný garant sympózia
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4. PRVÝ EU. KONGRES O ZVUKU A VIBRÁCIÁCH SPOJENÝ S LETNOU ŠKOLOU PRE MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV

S. 8 –10.

Prvý európsky kongres o zvuku a vibráciách spojený s letnou školou
pre mladých výskumníkov 2010
Grand Hotel Union Executive
Ljubljana, Slovenia

V dňoch 13. až 17. septembra 2010 sa v slovinskom hlavnom meste – v Ljubljani konal kongres “First
EAA EuroRegio 2010 Congress on Sound and Vibration with Exposition and Summer School for Young Researchers in Acoustics” spojený s letnou školou pre študentov a výskumníkov v oblasti akustiky, ktorú
organizovala Európska Akustická Asociácia (EAA) v spolupráci s regionálnymi akustickými spoločnosťami
“Slovenian Acoustical Society” (SDA) a “Alps Adria Acoustics Association” (AAAA). Kongresu predchádzali
tri dni kurzov v siedmych oblastiach akustiky: “Soundscape, Voice/Musical Acoustics, Building Acoustics,
Psychoacoustics, Hydroacoustics, Numerical Acoustics a Ultrasound”.
Letná škola prebiehala formou prezentácií modelov akustických procesov, výskumných metód, ich
aplikácií a výsledkov výskumov. V oblasti hudobnej akustiky a akustiky hlasu boli prezentované napríklad
modely hlasiviek a aerofónov v programe Matlab, spektrálna analýza harmonickeho spevu alebo spôsob
merania akustickej impedancie akustických komponentov. Po prezentáciách boli niektoré metodické postupy pomocou meracích aparatúr účastníkom školy priamo predstavené. Z oblasti stavebnej akustiky
boli prezentované napríklad výpočtové metódy pre budovy a stavebné prvky podľa EN 12354.
Na lekciách z psychoakustiky (Obr. 1), boli okrem iného prezentované aj audiovizuálne interakcie vo
vnímaní zvuku a to vplyv farebnosti a charakteru zdroja zvuku na subjektívne hodnotenie hladiny hlasitosti.
Počas prestávok medzi lekciami sa objavili návrhy na sformovanie hudobnej skupiny mladých akustikov. Už v pondelok večer sa na úvodnej jam-session sformoval medzinárodný slovinsko-taliansko-argentínsko-franúzsko-španielsko-slovenský sextet (Obr. 2), ktorý odohral na “Welcome recepcion” v stredu tri
známe skladby.
Prezentácie 269 príspevkov autorov z celého sveta (z nich jeden predniesol účastník zo Slovenska –
Ing. Peter Kičák, doktorand doc. RNDr. Danihelovej, PhD.) prebiehali počas dvoch dní v 23 sekciách. Sekcie
boli rozdelené do týchto oblastí: “Soundscape, Voice/Musical Acoustics, Building acoustics and Lightweight Structures, Hydroacoustics, Numerical Acoustics (FEM/BEM), Psychoacoustics, Ultrasound, Vibration
and Structure Borne Noise, Condition Monitoring, Active and Passive Noise and Vibration Control, Acoustic spaces: perception and auralization, Electro-Acoustics and Instrumentation, Acoustics in automotive,
Building acoustics, Education Noise, Noise effects, Noise maps, Physical acoustics, Room acoustics, Sound
absorption, Source identification, Speech“.
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Obr. 1 Pohľad do auditória počas prednášky

Obr. 2 Medzinárodný sextet v akcii
Hoci bol program kongresu každý deň od pondelka do soboty plný, účastníci mali v priestoroch hotela
mnoho príležitostí odpočinúť si, zoznamovať sa a diskutovať. Spoločenský večer (Obr. 3), ktorý bol vyvrcholením kongresu sa niesol v dobrej nálade. Náladu umocnilo vystúpenie sexteta, ku ktorému sa neskôr
pridali viacerí mladí akustici.
Účastníci letnej školy absolvovali v sobotu test získaných vedomostí. Tí ktorí uspeli, získali 2 ECTS kredity a certifikát potvrdzujúci účasť. Na záver kongresu boli prezentované pozvánky na ďalšie plánované
konferencie a vyhlásenie víťazov súťaže o najlepší príspevok. Prezident EAA Luigi Maffei ocenil účasť mladých akustikov, ktorých bolo zo všetkých účastníkov až 50 %, čo je voči EuroNoise 2009 až 40 %-ný nárast.
Záver kongresu nebol najšťastnejší, keďže výjazd niektorých účastníkov do jaskyne Postonja v centre
Ljubljany bol náhle prerušený a autobus museli vytiahnuť z povodňovej vlny hasiči.
Informácie o kongrese ako aj odkaz na fotografie je možné vidieť na stránke konferencie:
http://lab.fs.uni-lj.si/sda/euroregio/index.htm
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Obr. 3 Pohľad na dobre naladených účastníkov kongresu
Pripravil Ing. Peter Kičák, účastník Letnej školy a kongresu.
(Pozn. Táto cesta nebola financovaná SKAS)

S. 10 – 11.

5. AKUSTIKA KONEČNE V KOŠICIACH

“AKUSTIKA“ konečne v Košiciach
Dňa 22. septembra 2010 sa v priestoroch univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach konal
I. ročník odborného seminára „Ochrana životného prostredia pred hlukom“, ktorý organizovala Katedra
environmentalistiky a riadenia procesov, SjF TU v Košiciach pod záštitou prof. Ing. Ervina LUMNITZERA,
PhD. v spolupráci so Slovenskou akustickou spoločnosťou, odbornou sekciou Hygienické aspekty hluku
a vibrácií. Ide o odborný seminár a zároveň je to neformálne stretnutie ľudí, ktorých spája spoločná oblasť
záujmu – akustika. Prvý ročník tohto odborného seminára bol venovaný problematike ochrany životného
prostredia pred hlukom. Na seminári boli diskutované nasledovné témy: ochrana územia a budov pred
hlukom z cestnej dopravy, vplyv meteorologických podmienok na šírenie hluku, predikcia imisií hluku
v pracovnom prostredí a pozornosť bola venovaná aj legislatíve v oblasti ochrany pred hlukom.
V rámci odborného seminára prebehla aj praktická ukážka činnosti unikátneho zariadenia – akustickej
kamery, používanej na dynamickú vizualizáciu a lokalizáciu zdrojov hluku spolu s ukážkami ďalšej meracej
techniky prezentovanej spoločnosťou D2R engineering, s.r.o., Poprad. Ukážky boli prezentované
v priestoroch akreditovaného laboratória Úseku objektivizácie faktorov prostredia pôsobiaceho na Katedre environmentalistiky a riadenia procesov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v v Košiciach.
Odborný seminár bol spojený s konferenciou „Hodnotenie kvality prostredia 2010“, ktorá sa konala
23. septembra 2010 a bola zameraná na všetky fyzikálne faktory prostredia, ale ústrednou témou konferencie bol hluk. Súčasťou konferencie bola aj exkurzia v poprednom Technologickom centre pre vibrácie a
akustiku spoločnosti Bosch und Siemens Hausgeräte Drivers and Pumps, kde nechýbali praktické ukážky
merania psychoakustických veličín, bezkontaktného meranie chvenia, simulácie akustických a vibračných
parametrov, vývoja nových komponentov pre elektrospotrebiče a taktiež návšteva bezodrazovej hlukovej
komory. Na tomto podujatí sa zúčastnila aj predsedníčka Slovenskej akustickej spoločnosti doc. RNDr.
Anna DANIHELOVÁ, PhD. (TU Zvolen), ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla potrebu takého podujatia na
východe Slovenska.
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Vysoká účasť milo prekvapila organizátorov, keďže na tomto podujatí sa zišla takmer celá špička
v oblasti akustiky na Slovensku. Negatívom bola miestnosť konania, ktorá nespĺňa požadované kritéria
predovšetkým svojim nevhodným akustickým riešením, aj napriek tomu, že sa nachádza
v novovybudovanej univerzitnej knižnici.
Odborný seminár aj konferencia mali u účastníkov pozitívne ohlasy, pričom väčšina zúčastnených už
teraz prejavila záujem o druhý ročník, ktorý bude venovaný ďalšej oblasti akustiky. Už teraz môžeme prezradiť tematiku ďalšieho odborného seminára - budúci ročník bude venovaný problematike ochrany pred
hlukom v pracovnom prostredí.

Obrázky: Pár záberov z odborného seminára a konferencie v Košiciach
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
Katarína Lukáčova
Marek Moravec
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S. 12 – 15.

6. OCHRANA ÚZEMIA PRED HLUKOM Z CESTNEJ DOPRAVY

Ochrana územia pred hlukom z cestnej dopravy
Milan Drahoš, Ing. - Richard Drahoš, Ing.
d2r@d2r.sk

1. Úvod
Ochrana obytného územia, rekreačného územia a územia s osobitnou ochranou pred hlukom z cestnej
dopravy je v Slovenskej republike ustanovená v právnych predpisoch, ktoré súvisia s ochranou verejného
zdravia. V súčasnosti sú požiadavky na ochranu zdravia pred hlukom ustanovené vo vyhláške MZ SR č.
549/2007 Z.z. v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z., ako vykonávacích predpisoch k § 27 zákona č.
355/2007 Z.z..
2. Požiadavky na ochranu územia pred hlukom
Podľa súčasného stavu poznania a ekonomickej úrovne spoločnosti sú na ochranu verejného zdravia pred
hlukom vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z. (ďalej len "vyhláška") stanovené prípustné hodnoty určujúcich
veličín hluku v chránenom priestore. Za chránený priestor sa považuje vonkajšie prostredie a vnútorné
prostredie v budovách, v ktorom sa zdržujú ľudia trvale alebo opakovane.
Chránený vonkajší priestor podľa vyhlášky je priestor mimo budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia z oddychových, rekreačných, liečebných alebo iných ako pracovných dôvodov, ako aj priestor pred obvodovými
stenami budov vyžadujúcich ochranu pred hlukom.
Priestor pred obvodovými stenami budov sa považuje za chránený vonkajší priestor z dôvodu:
• zabezpečenia prijateľnej akustickej klímy v chránených priestoroch v budovách,
• vytvárania spoločenského tlaku na to, aby sa protihlukové opatrenia zohľadňovali v etape tvorby
územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a pod.,
• aby ochrana pred hlukom nebola presúvaná do oblasti stavebno-akustických opatrení, pričom stavebno-akustické opatrenia sa požadujú tam, kde sú posledným možným východiskom ako chrániť
vnútorné priestory v budovách.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku v chránenom vonkajšom priestore závisia od kategórie územia
(lokality, zóny), od referenčného časového intervalu (deň, večer a noc) a od druhu zdrojov hluku (stacionárny, nestacionárny a pod.). Vzhľadom na funkciu územia a dopravnú infraštruktúru v tomto území sú v
prílohe k vyhláške ustanovené kategórie územia I, II a III. Určujúcou veličinou na opis hluku z cestnej dopravy je ekvivalentná hladina A akustického tlaku vzťahovaná na referenčné časové intervaly.
V Tab. č. 1 je uvedený opis chráneného priestoru pre kategóriu územia II a III, a pre hluk z dopravy sú
uvedené prípustné hodnoty ekvivalentných hladín A akustického tlaku pre referenčné časové intervaly.
Prípustné hodnoty ekvivalentných hladín A akustického tlaku pre referenčné časové intervaly v chránenom vonkajšom priestore sa vzťahujú na miesta:
• mimo budov vo výške 1,5 ± 0,2 m nad terénom, kde sa ľudia zdržujú trvale alebo opakovane,
• pred obvodovými stenami budov vo vzdialenosti 1,5 ± 0,5 m od steny (vo vertikálnej osi okna) a
vo výške 1,5 ± 0,2 m nad podlahou príslušného podlažia.

Spravodajca SKAS 1/2010

12

Tab. č. 1: Prípustné hodnoty ekvivalentných hladín A akustického tlaku v chránených vonkajších priestoroch kategórie územia II a III pre hluk z cestnej dopravy
Kategória
územia

II

III

Opis chráneného územia (priestoru)
Vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území; priestor
pred oknami obytných miestností bytových a rodinných
domov, priestory pred oknami chránených miestností
školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov
Mestské centrá a územie ako v kategórii II v okolí:
- diaľnic,
- ciest I. a II. triedy,
- miestnych komunikácií s hromadnou dopravou

Ref.
časový
interval

LAeq,Tref,p
dB

deň

50

večer

50

noc

45

deň

60

večer

60

noc

50

3. Požiadavky na meranie, objektivizáciu a posudzovania hluku
3.1 Meranie hluku vo vonkajšom prostredí
Všeobecné zásady merania hluku vo vonkajšom priestore sú v STN ISO 1996-2:2008 v nadväznosti na STN
ISO 1996-1:2006. Postup merania hluku vo vonkajšom prostredí z cestnej dopravy je uvedený aj v technických podmienkach TP 6/2008 vydaných MDPT.
V chránenom vonkajšom priestore sa úroveň hluku z cestnej dopravy zisťuje v miestach, na ktoré sa vzťahujú prípustné hodnoty.
Poznámka:
V čl. 7.2.4 normy STN ISO 1996-1:2006 sa uvádza „Ak sa musia overovať prípustné hodnoty získané meraním v blízkosti budov alebo iných veľkých odrazových objektov, potom sa má vziať do úvahy pokyn uvedený v ISO 1996-2:2008“.
V čl. 8.3.1 normy STN ISO 1996-2:2008 sa uvádza, že pri umiestnení mikrofónu 0,5 m až 2 m pred odrazový
povrch sa použije korekcia - 3 dB, aby sa dosiahli hodnoty pri zvukovom poli dopadajúcich lúčov, t.j. pre
referenčný stav (stav bez odrazov).
3.2 Objektivizáciu hluku vo vonkajšom prostredí
Pri objektivizácii hluku v chránenom vonkajšom priestore sa postupuje podľa § 6 ods. 5 vyhlášky. Podľa
tohto postupu sa "posudzovaná hodnota" ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku pre zodpovedajúci
referenčný časový interval stanoví podľa vzťahu:
LR,Aeq,Tref = (LAeq,Tref +U)
alebo v prípade uplatnenia korekcií K na špecifický hluk (tabuľka č. 2 prílohy k vyhláške) podľa vzťahu:
1
0,1(L
+K )
LR,Aeq,Tref = 10log Tc ×10 Aeq,T +U
Tref
kde:
LAeq,T - hodnota ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku, charakterizujúca úroveň špecifického hluku v
zodpovedajúcom referenčnom časovom intervale,
Tc - dĺžka trvania špecifického hluku v zodpovedajúcom referenčnom časovom intervale,
Tref - referenčný časový interval - deň (12 h), večer (4h) a noc (8h),
U - hodnota rozšírenej neistoty merania.

[

]
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3.3 Posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí
Pri posudzovaní (hodnotení) výsledkov objektivizácie hluku z cestnej dopravy sa stanovená posudzovaná
hodnota ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku pre zodpovedajúci referenčný časový interval priamo
porovnáva s prípustnou hodnotou.
Podľa § 3 vyhlášky je ochrana verejného zdravia pred hlukom šíreným v chránenom vonkajšom priestore z
cestnej dopravy zabezpečená, ak posudzované hodnoty ekvivalentných hladín A akustického tlaku pre
referenčné časové intervaly nie sú vyššie ako zodpovedajúce prípustné hodnoty.
4. Ďalšie kritériá posudzovania hluku
Vzhľadom na rôznorodé situácie v obytnom území kategórie II a III (umiestnenie budov na bývanie a budov vyžadujúcich tiché prostredie) sú v prílohe k vyhláške ustanovené ďalšie kritériá, za akých sa môžu
prekračovať prípustné hodnoty v chránenom vonkajšom priestore.
V časti 1. prílohy k vyhláške - Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí:
A) v bode 1.6 je uvedené (upravený význam textu):
Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty pre
kategóriu územia II a III je zapríčinený postupným narastaním dopravy a nie je možné ho obmedziť dostupnými technickými alebo organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu,
posudzovaná hodnota (ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku pre referenčné časové intervaly) môže
prekročiť prípustné hodnoty pre kategóriu územia II najviac o 5 dB a pre kategóriu územia III najviac o 10
dB.
B) v bode 1.9 je uvedené (upravený význam textu):
Na základe stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva sa môžu umiestňovať nové budovy na
bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, škôlok, nemocničných izieb a účelovo podobných budov aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje prípustné hodnoty pre kategóriu územia II, alebo v
území (bez kategórie), kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať:
• ak sa vykonajú opatrenia ma ochranu ich vnútorného prostredia,
• ak posudzovaná hodnota (ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku pre referenčné časové intervaly) v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej
zóny v blízkosti budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty pre kategóriu územia III najviac
o 5 dB.
4. Záver
V prípade posudzovania oprávnenosti podnetov (sťažností) obyvateľov na rušenie hlukom z cestnej dopravy, vzniká pri objektivizácii hluku v chránenom vonkajšom priestore zložitá situácia, súvisiaca s uplatňovaním korekcií na špecifický hluk. Aby sa predišlo pochybnostiam o hodnovernosti výsledkov merania
vo význame "posudzovanej hodnoty", musia sa v protokole o meraní uviesť relevantné dôkazy o uplatnení
korekcií na špecifický hluk.
Pre uplatnenie ustanovení v bode 1.6 a 1.9 prílohy k vyhláške, musí prevádzkovateľ cestnej komunikácie
vedenej územím kategórie II a III, predložiť relevantné dôkazy o náraste intenzity cestnej dopravy po posudzovanej komunikácií, ako aj technické a organizačné možnosti na zmiernenie účinkov hluku z cestnej
dopravy na verejné zdravie.
5. Odkazy
[1] Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v
znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.
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[2] STN ISO 1996-1:2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1:
Základné veličiny a postupy posudzovania
[3] STN ISO 1996-2:2008 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2:
Určovanie hladín hluku

S. 15 – 16.

7. TAJOMSTVÁ AKUSTIKY

Tajomstvá akustiky
V knihe Tajné dejiny starého Egypta, autor Herbie Brennan (Londýn 1996) skúma dôkazy o technológiách
v starom Egypte a ich dopady na naše predstavy o skutočnom pôvode egyptskej civilizácie.
V kapitole 6 Akustika v starovekom svete a v kapitole 7 Akustika v Egypte, autor uvádza historické fakty
zachytené v Biblii a starých miestnych legiend.

Príbeh z Biblie
V Starej zmluve je opísaný Józuov príbeh, ktorého vyslali obsadiť Jericho, v tej dobe jedno z najlepšie
opevnených miest starovekého sveta. Keď sa Józua pokúšal splniť túto úlohu, stretol sa s „vodcom voja
Hospodinovho“, ktorý mu sľúbil dobitie Jericha, ak bude konať podľa určitých inštrukcii:
Obkľúčte mesto; nech raz obídu mesto všetci bojovníci; to rob šesť dní. Sedem kňazov nech ponesie sedem
trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou. Na siedmi deň obíďte mesto sedemkrát a kňazi nech
hlasno zatrúbia na trúbach. Keď budú dlho trúbiť na rohoch a počujete zvuk trúb, všetok ľud nech vykríkne
veľkým bojovým pokrikom; vtedy sa zrútia mestské hradby a ľud vystúpi hore, každý rovno vpred.
Kniha Józuova (6:3-5)
Vykopávky v Jerichu ukázali, že mohutné mestské hradby sa naozaj zrútili naraz a či to súviselo alebo nie
s Józuovým útokom, to zostáva otvorenou otázkou. Faktom zostáva, že Józuov príbeh je najznámejšou
historkou o akustike v starovekom svete.

Legenda o akustickej levitácii
V roku 1934 nemec Theodore Illion bol jedným z mála európskych cestovateľov, ktorý prenikli až do Tibetu. V knihe Záhadný Tibet opísal svoje dobrodružstvá. Medzi ilustráciami novšieho vydania tohto diela
sú aj dva nákresy zhotovené švédskym leteckým konštruktérom Henrym Kjellsonom.
Prvý nákres znázorňuje stavbu kláštorov tibetským štýlom, kde napravo je znázornené strmé úbočie
kopca, v strede kamenný blok a naľavo sú tibetskí mnísi. Vložená kresba znázorňuje spôsob, ako bol zavesený bubon a poskytuje predstavu o jeho veľkosti. Kjellson tvrdí, že 200 kňazov čaká so svojimi nástrojmi,
aby zaujali svoje pozície v ôsmich či desiatich líniách ako „lúče kolesa“.
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Druhý nákres predstavuje zjednodušenú verziu prvého nákresu a znázorňuje tibetských mníchov, ktorí
zdvíhajú kamene akustickou levitačnou technikou za pomoci bubnov a trasu kamenného bloku, ktorý sa
dvíha na útes.

Legendy o existencii akustickej levitácie potvrdzujú aj ľudia, ktorým v tridsiatich rokoch 20. storočia bolo
umožnené navštíviť vzdialené tibetské kláštory.

Arabská legenda
Jedná z arabských legiend tvrdí, že pyramídy sa stavali pomocou zvuku. Egyptskí kňazi vraj písali na hárky
z papyrusu zaklínadlá, ktoré potom vsúvali pod mohutné kamenné bloky. Ak chcel kňaz pohnúť kameňom,
udrel naň špeciálnou tyčkou a tá spôsobila, že sa kameň začal posúvať vpred až do „vzdialenosti dostrelu
lukom“. Desmond Leslie, ktorý zaznamenal túto legendu, pri rozhovore s autorom tejto knihy uvažoval
nad tým, či spomínaná tyčka nefungovala ako určitý typ ladičky a nevyvolala rezonanciu, ktorá vlastne
zdvihla kameň.
Pripravil: Ing. Milan Drahoš
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S. 17.

8. KRÁTKE SPRÁVY

Krátke správy
Január 2010
1. Na základe požiadania redaktora denníka Pravdy, Vladimíra Jančuru pripravila predsedníčka SKAS odpovede na otázky redaktora.
2. Predsedníčka SKAS A. Danihelová obdržala list od riaditeľa SNAS (Slovenská národná akreditačná
služba). Riaditeľ žiada o pomoc pri doplnení ich databázy expertov a odborníkov v oblastiach merania
hluku, vibrácii a osvetlenia z radov členov SKAS. Kópia listu riaditeľa SNAS bude mailom rozposlaná všetkým členom SKAS, aby zaujali stanovisko a navrhli členov po ich súhlase do žiadanej databázy expertov
a odborníkov.
3. Rada SKAS zdôraznila, že situácia okolo aktuálnych akreditácii si vyžaduje, aby sa spolu stretli zástupcovia SNASu, UVZ a SKAS za jedným stolom a prerokovali problematiku akreditácií na Slovensku. Predmetom
diskusie by mali byť otázky stanovenia a uplatňovania jednoznačných, rovnakých kritérií pri hodnotení
rozsahu spôsobilosti ako aj odborného posudzovania subjektov usilujúcich získať odbornú spôsobilosť.
Diskutovalo sa tiež o tom, akým spôsobom by mohla SKAS vstúpiť do pripomienkového konania
zákonov a vyhlášok dotýkajúcich sa rôznych oblasti akustiky. Bolo by vhodné, kedy členovia spoločnosti
v zásadnom pripomienkovaní v oblasti akustiky nevystupovali ako jednotlivci, ale aby pripomienky boli
vznesené SKAS (po predchádzajúcej diskusii v členskej základni), nakoľko takto pripomienky budú mať
väčšiu váhu.
Február 2010
Na požiadanie riaditeľa SNAS Odborná sekcia "Hygienické aspekty hluku a vibrácií" našej spoločnosti za
účelom aplikácie rovnakých požiadaviek pri akreditácii predmetov „Životné a pracovné prostredie/imisie
hluku“ a "Pracovné prostredie/expozícia hluku" pripravila návrh obsahu tabuliek pre laboratória (pracoviská) typu 1 ako aj návrh obsahu a štruktúry protokolov na oznamovanie výsledkov zákazníkom.
Jún 2010
Na zasadnutí Rady SKAS v Kočovciach bol prerokovaný návrh na spoluprácu s Úradom verejného zdravotníctva. Bola pripravená Zmluva o spolupráci, ktorá však ešte nebola podpísaná.
Júl 2010
Na Slovenskú akustickú spoločnosť pri SAV, odbornú skupinu Hygienické a legislatívne aspekty hluku
a vibrácií (www.skas.sk) prišla žiadosť o posúdenie protokolu s názvom „Protokol o úradnom meraní“ od
Úradu verejného zdravotníctva SR.
Október 2010
Dňa 6. októbra sa konalo Valné zhromaždenie Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV. Predseda
Výkonného výboru RSVS Ing. Knopp predniesol správu o činnosti RSVS pri SAV za ostatné funkčné obdobie. Značnú pozornosť venoval spôsobu poskytovania príspevku na akcie VS, na efektívne čerpanie pridelených finančných prostriedkov a kontrole ich čerpania. V ďalšej časti sa venoval zahraničnej orientácii
RSVS a VS a jej prínosu pre členov VS. Ďalej uviedol veľmi dôležitú informáciu o financovaní spoločností.
Doterajší spôsob príspevkov na akcie VS z Kapitoly SAV nebude možný a je potrebné hľadať iné spôsoby ich financovania. VV RSVS na tom aktívne pracuje. Doteraz nie je rozhodnuté o spôsobe financovania spoločností.
December 2010
Predsedníčka SKAS obdržala žiadosť od poslankyne Slovenskej národnej rady o posúdenie objektívnosti
postupu merania hluku a opodstatnenosti záverov uvedených v správach o meraní.
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S.

9. PÁR CITÁTOV NA ZÁVER

18.

Pár citátov na záver
Dávaj pozor na svoje myšlienky, stanú sa slovami. Dávaj pozor na svoje slová, stanú sa činmi. Dávaj
pozor na svoje činy, stanú sa zvykmi. Dávaj pozor na svoje zvyky, stanú sa charakterom. Dávaj pozor na
svoj charakter, stane sa tvojím osudom.
Confucius
Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať.
Marquez, Gabriel García
Miserum est tacere cogi, quod cupias loqui
(Žalostné je musieť mlčať o tom, o čom by si chcel hovoriť)
Publilius Syrus
Per risum multum poteris cognoscere stultum
(Sprostého budeš môcť poznať podľa hojného smiechu)
Titus Livius
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