
Větrné elektrárny
a 

vliv na zdraví



úúččinky na lidský organismusinky na lidský organismus

FyzikFyzikáálnlníí faktoryfaktory

stroboskopický jevstroboskopický jev -- ppřři pohybu lopatek i pohybu lopatek 
ppřřes sves svěětlou oblohu nebo slunce vzniktlou oblohu nebo slunce vznikáá
blikblikáánníí, kter, kteréé je vnje vníímmááno i kdyno i kdyžž se se 
ččlovlověěk do slunce pk do slunce přříímo nedmo nedíívváá
(podobn(podobněě jako pjako přři ji jíízdzděě autem, kdyautem, kdyžž
slunce problikslunce problikáávváá stromostromořřadadíím)m)



Co je zvuk?Co je zvuk?

MechanickMechanickéé vlnvlněěnníí v pruv pružžnnéém m 
prostoruprostoru



co je tco je tóón a co je zvuk?n a co je zvuk?
TTóón je zvuk, o stejnn je zvuk, o stejnéé frekvenci kmitfrekvenci kmitůů, , 

kterkteráá ududáávváá jeho výjeho výšškuku

Komorní A  440 HZ, to je 440 kmitů za 
sec.

zvukzvuk
je smje směěss
rrůůznzněě
vysokých vysokých 
ttóónnůů



ČČíím je zvuk charakterizovm je zvuk charakterizováán?n?

frekvencfrekvencíí (kmito(kmitoččtem), udtem), udáávaným v vaným v HzHz (po(poččet et 
kmitkmitůů za sec.)za sec.)
frekvenfrekvenččnníí spektrumspektrum zvuku je rzvuku je růůznzněě šširokirokéé, n, něěkdy kdy 
je jeho souje jeho souččááststíí tzv.tzv. ttóónovnováá slosložžka ka (n(něěkterkteráá
frekvence dosahuje výraznfrekvence dosahuje výrazněějjšíší intenzity), cointenzity), cožž se se 
projevprojevíí jako pjako píískskáánníí, sy, syččeneníí apod.apod.
Intenzitou, vyjadIntenzitou, vyjadřřovanou v ovanou v dBdB
DDéélkou expozicelkou expozice

Hluk je nechtHluk je nechtěěný zvuk, který runý zvuk, který rušíší, obt, obtěžěžuje, uje, 
nebo mnebo máá dokonce dokonce šškodlivkodlivéé úúččinkyinky



Co slyCo slyšíšíme?me?



AlarmujAlarmujííccíí funkce funkce 
sluchovsluchovéého orgho orgáánunu

•• sluchovsluchovéé podnpodněětyty
jsou biologicky jsou biologicky 
úúččinninněějjšíší nenežž zrakovzrakovéé

•• vvěěttššinu výstrainu výstražžných ných 
podnpodněěttůů z prostz prostřřededíí
ččlovlověěk pk přřijijíímmáá
sluchemsluchem

•• organismus nemorganismus nemáá
žžáádnou modnou možžnost nost 
fyziologickyfyziologicky vyvyřřadit adit 
sluch z sluch z ččinnostiinnosti

nemnemááme me „„uuššnníí vvííččkaka=>=> CNS zpracovCNS zpracováávváá
vvššechny zvukovechny zvukovéé podnpodněětyty



AlarmujAlarmujííccíí funkce funkce 
sluchovsluchovéého orgho orgáánunu

•• alarmujalarmujííccíí hlukhluk, který zn, který znááme me 
z dennz denníího ho žživota (napivota (napřř. hluk . hluk 
ppřřibliibližžujujííccíího se  auta, houkho se  auta, houkáánníí
sanitky), je sanitky), je i bi běěhem sphem spáánku nku 
identifikovidentifikováán jako nebezpen jako nebezpeččnýný

•• podvpodvěědomdoměě dochdocháázzíí k k 
aktivaciaktivaci stresovstresovéé reakcereakce

•• PPřřes vegetativnes vegetativníí nervový nervový 
systsystéém adrenalin a m adrenalin a 
noradrenalinnoradrenalin

•• negativnnegativníí ovlivnovlivněěnníí
zdravotnzdravotníího stavuho stavu vlivem vlivem 
nadmnadměěrnrnéého hluku se projevho hluku se projevíí
kumulackumulacíí mnoha negativnmnoha negativníích ch 
faktorfaktorůů aažž za delza delšíší dobudobu



NegativnNegativníí úúččinky hlukuinky hluku
SpecifickSpecifickéé, s , s úúččinkem na inkem na 
sluchový orgsluchový orgáánn

--akutnakutníí: : akustickakustickéé traumatrauma, p, přřechodnechodnéé
nebo nebo trvalnebo nebo trvaléé popošškozenkozeníí sluchu (85sluchu (85--
90dB a v90dB a vííce)ce)

--chronickchronickéé:: trvaltrvaléé popošškozenkozeníí sluchusluchu

zhorzhorššenenéé slyslyššeneníí
-- rurušíší vzvzáájemnou   hlasovou komunikacijemnou   hlasovou komunikaci
-- vede ke slovnvede ke slovníím nedorozumm nedorozuměěnníím m 
-- mmůžůže ve véést i k problst i k probléémmůům v mezilidských    m v mezilidských    
vztazvztazííchch
-- vede kvede k poruchporucháám koncentracem koncentrace

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anatomie_ucha.png


NespecifickNespecifickéé--mimosluchovmimosluchovéé, , 
systsystéémovmovéé s s úúččinkem na rinkem na růůznznéé funkce organizmufunkce organizmu

VyvolVyvoláávajvajíí stresstres
a tomu odpova tomu odpovíídajdajííccíí obranu organismu:obranu organismu:

⇒⇒snsníížženeníí výkonnosti, pamvýkonnosti, paměěti a pozornostiti a pozornosti
⇒⇒civilizacivilizaččnníí chorobychoroby

•• zrychlenzrychleníí tepovtepovéé frekvencefrekvence zvýzvýššeneníí krevnkrevníího tlakuho tlaku
•• stastažženeníí perifernperiferníích cch céévv
•• zvýzvýššeneníí hladiny adrenalinuhladiny adrenalinu
•• vliv na psychiku  vliv na psychiku  -- úúnava, nava, 

-- deprese, deprese, 
-- rozmrzelost, rozmrzelost, 

-- agresivita, agresivita, 
-- neochotaneochota

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grafik_blutkreislauf.jpg
http://www.enviweb.cz/pictures/hluk/zbijecka_ilustrace.gif


fixovfixováánníím akutnm akutníích ch úúččinkinkůů a trvala trvaléého stresuho stresu

vznik hypertenzevznik hypertenze
onemocnonemocněěnníí srdce a csrdce a céévv
snsníížženeníí imunitnimunitníích schopnostch schopnostíí organismuorganismu
diabetes diabetes 
žžaludealudeččnníí vvřředyedy
a dala dalšíší

CivilizaCivilizaččnníí chorobychoroby

Jak vnJak vníímmááme hluk?me hluk?
10% velmi vn10% velmi vníímavmavíí
10% nadm10% nadměěrnrněě tolerantntolerantníí



infrazvukinfrazvuk
MechanickMechanickéé vlnvlněěnníí, kter, kteréé se se šíšířříí od zdroje podobnod zdroje podobněě jako jako 
slyslyššitelný zvukitelný zvuk
MMáá tak ntak níízkou frekvenci (mzkou frekvenci (méénněě nenežž 16 Hz), 16 Hz), žže jej ne jej nášáš sluchový sluchový 
orgorgáán nemn nemůžůže registrovat, rezonuje ve registrovat, rezonuje vššak s rak s růůznými orgznými orgáány v tny v těělele
MMáá dlouhdlouhéé vlny (avlny (ažž 10m) a 10m) a šíšířříí se do vzdse do vzdáálenosti 2lenosti 2--3 km, p3 km, přřiiččememžž
snadno prostupuje stavebnsnadno prostupuje stavebníími konstrukcemi mi konstrukcemi 
DlouhodobDlouhodoběě -- vznik onemocnvznik onemocněěnníí
VVššechny echny úúččinky infrazvuku nezninky infrazvuku neznááme, studie ve svme, studie ve svěěttěě neprokazujneprokazujíí
jednoznajednoznaččný a výluný a výluččný vliv infrazvuku z VE na jednotlivný vliv infrazvuku z VE na jednotliváá
onemocnonemocněěnníí, ale z, ale záároveroveňň jej nevylujej nevyluččujujíí. . 
Infrazvuk sice mInfrazvuk sice měřěřit umit umííme, ale v me, ale v ČČR nejsou zatR nejsou zatíím legislativnm legislativněě
stanovenstanovenéé limitylimity
MMěěl by zde být uplatl by zde být uplatňňovováán tzv. princip pn tzv. princip přředbedběžěžnnéé opatrnosti opatrnosti ––
napnapřř. dodr. dodržženeníím urm urččititéé minimminimáálnlníí vzdvzdáálenosti od obydllenosti od obydlíí (po(poččíítat tat 
radraděěji s horji s horšíší variantou a pokud se nepotvrdvariantou a pokud se nepotvrdíí, t, tíím lm léépe)pe)



ÚÚččinky infrazvukuinky infrazvuku

VnVníímavmavíí lidlidéé infrazvuk pociinfrazvuk pociťťujujíí jako tichjako tichéé
dunduněěnníí, tlak v hlav, tlak v hlavěě nebo napnebo napěěttíí

nněěktekteřříí mohou mmohou míít pott potíížže pe přři usi usíínnááni, nespavost, ni, nespavost, 
zkrzkráácenceníí ddéélky splky spáánku, zhornku, zhorššeneníí kvality spkvality spáánku, nku, 
poruchy spporuchy spáánku nku 

dechovdechovéé potpotíížže, bue, buššeneníí srdce, psychicksrdce, psychickéé
problprobléémy, rozladmy, rozladěěnostnost
pocity pocity úúnavynavy







ÚÚččinky hluku na lidský organismusinky hluku na lidský organismus

ObecnObecněě lze plze přřijmout ijmout 
Lehmannovo schLehmannovo schééma ma úúččinkinkůů
––ohroohrožženenéé systsystéémy:my:

LLAA >> 30 dB 30 dB nervový systnervový systéém, psychikum, psychiku
LLAA >> 60 dB 60 dB pro vegetativnpro vegetativníí systsystéémm
LLAA >> 90 dB 90 dB pro sluchový orgpro sluchový orgáánn
LLA   A   >> 120 dB 120 dB popošškozenkozeníí bunbuněěk a tkk a tkáánníí



PPřředpisy, limityedpisy, limity

SamostatnSamostatnáá hlukovhlukováá studiestudie
Dokumentace EIADokumentace EIA
HodnocenHodnoceníí zdravotnzdravotníích rizikch rizik

NaNařříízenzeníí vlvláády 148/2006 Sb., o ochrandy 148/2006 Sb., o ochraněě zdravzdravíí
ppřřed neped nepřřííznivými znivými úúččinky hluku a vibracinky hluku a vibracíí

40 dB pro no40 dB pro noččnníí dobudobu
50 dB pro denn50 dB pro denníí dobudobu



Pro toto sdPro toto sděělenleníí byly vyubyly využžity, reity, reššereršše a dale a dalšíší souhrnnsouhrnnéé
informace SZinformace SZÚÚ, v, vččetnetněě odbornodbornéé literatury (obor medicina, literatury (obor medicina, 
fyzika)fyzika)

DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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