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Vyšetřování hluku z větrných elektráren

1. Úvod

V článku [1] byl uveden přehled o sta-
vu větrné energetiky v Evropě a v ČR s cí-
lem ukázat na nebývalý rozvoj výstavby no-
vých větrných elektráren (dále VtE). Protože 
jde o široce diskutované téma, které zajímá 
odbornou i laickou veřejnost, byly v závěru 
článku [1] shrnuty i základní postoje, kte-
ré ilustrují, jak veřejnost často vnímá VtE. 
Tento příspěvek je zaměřen na jeden z hlav-
ních problémů, který silně souvisí s fenomé-
nem VtE, a to na hluk emitovaný VtE. Cílem 
článku je uvést základní fakta o vzniku, šíře-
ní a vnímání hluku z VtE. Autorky se snaží 
objasnit, proč hluk z VtE může někdy půso-
bit problémy „být slyšet“ při uvažování VtE 
jako zdroje hluku, šíření hluku atmosférou 
a pozorovatele žijícího v blízkosti VtE. Ten-
to článek řeší úvod do problematiky šíření 
a vyšetřování hluku z VtE.

2. Problematika hluku z VtE

Komise Evropské unie zabývající se pro-
blematikou hluku uvádí, že hluk je největším 
a nejrychleji rostoucím znečišťovatelem život-
ního prostředí v Evropě. Hluk je neodmysli-
telně spojen s každodenními činnostmi člo-
věka, přičemž člověk je vystaven hluku např. 
při cestě do práce, na pracovišti, v restauraci 
nebo ve svém vlastním domově. Právě domov 
je pro člověka místo, kde očekává klid na od-
počinek. Je-li narušena jeho akustická poho-
da, stává se rozmrzelým a narůstá u něho po-
cit nespokojenosti z nepohodlí. Klid domova 
zasáhnou občas vnější vlivy, ke kterým v po-
slední době patří i tolik propagované zdroje al-
ternativní energie – VtE. Při instalování prv-
ních VtE se předpokládalo, že elektrárny bu-
dou sice produkovat hluk, ale na frekvencích, 
které jsou pro člověka neslyšitelné, a že sly-
šitelný hluk bude maskován okolním hlukem 
tak, že člověk nebude přítomnost VtE v jeho 
okolí vnímat. Tento předpoklad se nezměnil. 
A i když postupným konstrukčním vývojem 
dochází ke snižování hluku, jenž VtE emitují, 
stále jde o aktuální a diskutované téma. Když 
si totiž lidé začnou stěžovat na hlučnost VtE 
v jejich okolí, stojí proti nim výrobci s názo-
rem, že jejich VtE splňují hygienické limity, 
a lidé zase tvrdí, že přítomnost VtE negativně 
ovlivňuje kvalitu jejich životů.

2.1 Konstrukce VtE

Starší VtE jsou vysoké přibližně 40 m, 
moderní VtE mohou přesáhnout výšku 100 m. 
Nové generace VtE mají dosahovat výšek 

100 až 140 m. V tomto článku jsou uvažová-
ny moderní velké elektrárny, které generují 
elektrický výkon v řádech megawattů. Nej-
častěji jde o VtE s horizontální osou rotace, 
jejichž třílopatkový rotor je orientován proti 
směru proudění větru.

2.2 Hluk z VtE

Definice hluku je založena na definici zvu-
ku. Podstatou šíření zvuku je mechanické 
kmitání pružného prostředí v rozsahu frek-
vencí 20 až 20 000 kmitů za sekundu, které 
se šíří konečnou rychlostí určitým prostře-
dím. Zvuk se může šířit v plynech, kapalinách 
i pevných látkách. Zvuk čili akustické vlnění 
postupuje od zdroje zvuku ve vlnoplochách.

Hluk je obvykle definován jako nepříjem-
ný, rušivý zvuk. Tato definice je subjektivní, 
protože tentýž zvuk může být pro někoho ob-
těžující a pro jiného přijatelný, nebo dokon-
ce příjemný.

Obecně lze hluk z VtE rozdělit na širo-
kopásmový, impulzní, nízkofrekvenční (1 až 
200 Hz) a hluk obsahující tónové složky. 
Pro účely tohoto článku je hluk popsán pod-
le zdroje vzniku.

Hlavní zdroje hluku z VtE jsou tyto:
o víry (turbulence) vznikající na koncích listů 

VtE v rozsahu frekvencí 500 až 1 000 Hz,
o převodovka nebo další zdroj mechanické-

ho hluku (strojovna VtE) v rozsahu frek-
vencí 20 až 1 000 Hz,

o malé tlakové pulzy způsobené interakcí lis-
tů s proudem vzduchu u stožáru VtE – ten-

to zdroj má základní frekvenci okolo 1 Hz.
Hluk z VtE lze dělit podle původu na hluk 

aerodynamický nebo mechanický.

2.2.1 Hluk mechanického původu
V současné době je již hluk mechanického 

původu snížen moderními technologiemi pod 
úroveň aerodynamického hluku. Tento druh 
hluku se nezvyšuje s rostoucí výškou VtE. 
Hluk mechanického původu vzniká nejčas-
těji ve strojovně (gondole) VtE interakcemi 
mechanických součástí, přičemž mezi nejvý-
znamnější zdroje hluku patří:
o převodovka,
o generátor,
o servomotory (natáčí gondolu VtE),
o chladicí ventilátory.

Hluk se do okolního prosto-
ru dostává dvěma způsoby, a to 
přímou cestou (air borne) nebo 
se přenáší konstrukcí (structure 
borne) do jiných částí VtE, kte-
ré se následně chovají jako zdroje 
hluku (např. převodovka generu-
je hluk, který je emitován rovnou 
do ovzduší a část tohoto hluku je 
navíc přenášena do pláště gondo-
ly – obr. 1).

Významné omezení mechanic-
kého hluku bylo dosaženo odstra-
něním převodovky. Volba, zda po-
užít, nebo nepoužít převodovku, 
je jen na výrobci VtE – v součas-
né době jsou vyráběny VtE jak bez 
převodovky, tak i s např.  tzv. pla-
netovou převodovkou, umožňující 
proměnný převodový poměr.

Při vyšetřování hluku z VtE 
bývá v některých případech pro-
blémem výrazná tónová složka hlu-
ku, která je nejčastěji spojena s otá-

čením mechanických částí VtE (čisté tóny 
jsou dávány do souvislosti s frekvencí otáčení 
hřídele a generátoru) a s frekvencemi zabírá-
ní převodovky. Generování tónových složek 
hluku se liší nejen podle druhů VtE, ale také 
podle odlišností mezi stejnými modely VtE. 
Nicméně, kontrola tónových složek hluku po-
cházejících z mechanických částí je podobná 
kontrole tónových složek hluku z jakéhoko-
liv mechanického stroje a může být dosaže-
na zaměřením na kontrolu zubů převodovky, 
přidáním tlumičů hluku a akustické izolace 
do gondoly, používáním vibračních izolátorů 
a vibračních podložek pro většinu komponent 
a také navrhováním VtE takovým způsobem, 
aby byly omezeny přenosové cesty hluku ce-
lou konstrukcí VtE.
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Obr. 1. Ukázka hlavních součástí strojovny VtE a jejich 
podílu na celkové hladině akustického výkonu z VtE s dů-
razem na přenosovou cestu: přímou cestou (a/b) nebo 
konstrukcí (s/b) [2]
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2.2.2 Hluk aerodynamického původu
Aerodynamický hluk, který vzniká turbu-

lentním prouděním vzduchu kolem listů ro-
toru, je dominantní složkou hluku z moder-
ních VtE. Turbulence mohou vznikat přiroze-
nou cestou v atmosféře (doprovází tedy proud 
vzduchu) nebo vznikají až při obtékání prou-
du větru kolem lopatek VtE.

Aerodynamický hluk má širokopásmo-
vý charakter (500 až 1 000 Hz); jsou v něm 
zastoupeny frekvence z celého slyšitelného 
spektra a je pozorovateli vnímán jako huče-
ní. Na tento hluk je amplitudově modulovaný 
nízkofrekvenční signál, který odpovídá frek-
venci, při které lopatky rotoru míjejí stožár 
(tzv. lopatková frekvence, nejčastěji v roz-
mezí 1 až 2 Hz).

Tento amplitudově modulovaný hluk bývá 
často veřejností popisován jako svištění a pa-
tří k typům hluku z VtE, na které si obyva-
telé žijící v sousedství VtE stěžují nejvíce. 
Někdy bývá mylně označován za nízkofre-
kvenční hluk.

Svištění je ve skutečnosti modulací vyš-
ší frekvence, mající svůj původ v turbulen-
cích vzniklých pohybem špičky listů vrtule, 
a neobsahuje frekvence patřící do intervalu 
hluku o nízkých frekvencích (1 až 200 Hz). 
Vnímání těchto tlakových pulzací se zmen-
šuje s rostoucí vzdáleností od VtE a zvětšuje 
se v případě, že je více VtE pohromadě (vě-
trné parky).

3. Vyšetřování hluku z VtE

Pro zjednodušení případu je uvedena jen 
solitérní (osamocená) VtE zasazená do kra-
jiny. Předtím, než může být VtE umístěna 

do určité lokality, je výrobce VtE povinen 
před uvedením výrobku na trh vykonat pří-
slušná technická měření a uvést požadova-
né technické charakteristiky VtE. Z akus-
tických parametrů je uváděna ekvivalentní 
hladina akustického tlaku LAeq, naměřená 
v určité vzdálenosti od VtE jednak za provo-
zu VtE, jednak při její nečinnosti (hluk po-
zadí VtE). Tyto hodnoty jsou měřeny v zá-
vislosti na rychlosti větru měřeném ve výšce 

10 m nad zemským povrchem. Další význam-
nou specifikací je uvádění hladiny akustic-
kého výkonu VtE LWA (dB).
Poznámka:

Rozdíl mezi hladinou akustického výkonu 
a tlaku je tento:
o hladina akustického výkonu lWA je nezá-

vislá na poloze VtE, okolních podmínkách 
(atmosférické, topografické) a vzdálenos-
ti od měřeného bodu;

o hladina akustického tlaku lPA je měřítkem 
zvukové energie emitované zdrojem hluku, 
měřená v určité vzdálenosti od zdroje hluku 
(VtE) a je závislá na okolních podmínkách.
Produkovaný akustický výkon VtE je tedy 

příčina a zdroj šíření akustického vlnění, při-
čemž akustický tlak je účinek.

Údaje, které poskytne výrobce VtE, jsou 
následně zapracovány do hlukových studií, 

přičemž je nutné zohlednit terén-
ní, atmosférické a lokální podmín-
ky. Výsledkem studie (při pomi-
nutí hluku vzniklým v souvislos-
ti s výstavou VtE jako stavebním 
procesem) je tvrzení, zda provozo-
vání VtE nepovede (nebo povede) 
k překročení požadavků nařízení 
vlády č. 148/2006 o ochraně zdra-
ví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. Hluková studie by měla 
být podpořena konkrétním hygie-
nickým měřením.

Na základě těchto výsledků 
jsou výrobci VtE i ekologičtí ak-
tivisté oprávněně zastánci faktu, 
že VtE emituje hluk o určité hladi-
ně (dB). Nicméně v určité vzdále-
nosti od VtE, která je považována 

za bezpečnou, je hluk z VtE maskován okol-
ním hlukem v takové míře, že je lidským 
uchem nepostřehnutelný, tzn. že hluk z VtE 
nebude způsobovat problémy obyvatelům ži-
jící v blízkosti VtE.

Při dodržení všech předchozích bodů by 
se mohlo zdát, že žádný problém s hlučností 
VtE nemůže nastat, čemuž ale odporují někte-
ré protesty a stížnosti obyvatel žijící v blíz-
kosti VtE (viz zahraniční údaje). Při hledání 

odpovědi na otázku, proč hluk z VtE může 
způsobovat v některých případech problé-
my, je vhodné analyzovat tuto problematiku 
ze širšího pohledu (obr. 2).

3.1 Větrná elektrárna jako zdroj hluku

V odstavci o typech hluku z VtE je uve-
deno, že současným problémem je přede-
vším hluk aerodynamického původu. Z to-
hoto důvodu je v tomto odstavci řešen způ-
sob jeho vzniku.

Výkon VtE souvisí s rychlostí proudění 
větru. Hladinu emitovaného hluku zde utvá-
řejí tyto skutečnosti:
o Výška VtE. Čím vyšší VtE, tím větší roz-

pětí lopatek, tím vyšší hladina emitované-

ho hluku. Se zvyšujícím se výkonem VtE 
roste i průměr lopatek rotoru (až na 80 m) 
a navíc stožáry VtE nové generace měřící 
100 až 140 m budou zasahovat do výšek, 
kde je předpokládaný zvýšený vliv atmosfé-
rických jevů na proudění vzduchové masy.

o Konstrukce VtE. Rotor orientovaný 
po směru větru produkuje výrazně vyšší 
hladiny nízkofrekvenčního hluku z důvo-
du interakce lopatek rotoru s větším výsky-
tem vírů vzniklých vlivem turbulentního 
proudění kolem gondoly. V Evropě jsou 
v současné době instalovány jen VtE s ro-
torem natáčeným proti směru větru, který 
významně omezil generování nízkofrek-
venčního hluku.

o Konstrukční parametry listů rotoru (tvar 
a zakončení lopatek).

o Způsob regulace otáček VtE. Je-li rotor 
VtE navržen s konstantními otáčkami, je 
jednou z možností regulace otáček rotoru 
vychýlení gondoly VtE z přímého prou-
du větru buď natočením gondoly, nebo 
i natočením lopatek (možné jsou i oba 
způsoby regulace současně). V tomto 
případě neobtéká proud větru lopatky 
rotoru pod ideálním úhlem. Lopatka ne-
svírá s proudem vzduchu optimální úhel, 
pro který byla navržena, čímž dochází 

Obr. 2. Vyšetřování hluku z větrné elektrárny – z obrázku 
je patrné, že tato problematika je rozdělena do několika 
částí: řešení VtE jako zdroje hluku, model šíření hluku 
atmosférou a vliv hluku na člověka
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Obr. 3. Větrná elektrárna jako bodový zdroj 
hluku, šíření hluku v ideálním prostředí – zelená 
šipka znázorňuje směr otáčení lopatek, červená 
šipka demonstruje směr šíření hluku do okol-
ního prostředí, černé kružnice symbolizují 
zvukové vlnoplochy, spojnice míst se stejným 
akustickým tlakem

Obr. 4. Šíření hluku atmosférou – přehled nej-
důležitějších atmosférických vlivů
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ke zvýšenému vzniku turbulencí, a tedy 
ke zvýšení hladiny hluku aerodynamic-
kého původu. 
Z předchozích bodů vyplývá, že hladina 

hluku z VtE v průběhu dne kolísá a při pomi-
nutí konstrukčních parametrů, které jsou sice 
pro vznik hluku aerodynamického původu 
důležité, ale nelze je v průběhu provozu VtE 
měnit, jsou nejdůležitějšími sledovanými pa-
rametry směr a rychlost větru.

Dále je třeba se zaměřit na způsob měření 
hluku z VtE. V některých zemích EU je plat-
ná norma ČSN EN 61400-11:2004 (Větrné 
elek trárny – Část 11: Metodika měření hlu-
ku). Podle této normy by měření hlukových 
emisí mělo probíhat za přesně definovaných 
atmosferických podmínek. Hladina akustic-
kého tlaku lPA je současně měřena s rychlos-
tí větru, přičemž naměřené rychlosti větru se 
přepočítávají na rychlost větru, jež odpovídá 
referenční výšce 10 m a referenční drsnosti 
povrchu 0,005 m. Hladiny hluku jsou určo-
vány pro rychlosti větru 6, 7, 8, 9, 10 m·s–1 
a tyto hodnoty jsou následně použity pro vý-
počet hladin akustického výkonu lWA. Hla-
dina hluku je měřena v rozmezí frekvencí 
50 Hz až 10 kHz; při přídavných opatření lze 
měřit i od 20 Hz.

Je zde tedy zřejmé omezení měření hladi-
ny hluku na nízkých frekvencích v pásmu 1 až 
50 Hz. V současné době je problematika 
hluku o nízkých frekvencích velmi aktuální 
a v Evropě (především v Dánsku, Španělsku 
a ve Švédsku) probíhá několik projektů, jež 
mají za úkol stanovit metodiku měření hlu-
ku o nízkých frekvencí z VtE, metodiku mě-
ření hluku o nízkých frekvencích v obytných 
prostorách a metodiku hodnocení vlivu hluku 
z VtE na člověka.

3.2 Přenosová cesta

Solitérní VtE je zasazena do konkrétní kra-
jiny a je nezbytné analyzovat způsob šíření 
hluku (cesta: VtE–nejbližší obydlí). V ideál-
ním případě se VtE chová jako bodový zdroj 
hluku, přičemž veškerá akustická energie se 
šíří od zdroje v rovnoměrných kulových vlno-
plochách (obr. 3). Platí zásada, že se zdvojná-
sobením vzdáleností od zdroje klesá hodno ta 
akustické intenzity o 6 dB. Při zasazení VtE 
do reálného prostředí působí na šíření akustic-
kého vlnění mnoho vnějších vlivů, jako např.:
o vzdálenost VtE od zdroje,
o rychlost a směr větru,
o teplotní gradient,
o tlakový gradient,
o atmosférická pohltivost,
o vlhkost,
o denní/noční doba,
o roční doba,
o tvar terénu (rovinatý, zvlněný, horský),
o pohltivost terénu,
o překážky.

Tyto vlivy jsou příčinou toho, že se akus-
tické vlnění může ohnout, rozptýlit, zlomit, 
odrazit nebo být pohlceno atmosférou (obr. 4). 
Vlastnosti terénu jsou většinou neměnné (pře-
kážky, drsnost povrchu, rovinatost, akustic-
ká pohltivost), proměnné jsou především 
atmosférické podmínky. Z atmosférických 
jevů je nejvýznamnější teplotní gradient, při-
čemž v základní úvaze je nezbytné rozlišovat 
mezi nestabilní (teplota vzduchu klesá s nad-
mořskou výškou) a stabilní atmosférou (tep-
lota vzduchu roste s nadmořskou výškou). 
V nestabilní atmosféře (situace během dne – 
obr. 5) se akustický paprsek šíří od zdroje 
nahoru, přičemž v nestabilní atmosféře (ty-
pická situace pro noční dobu nebo inverzi – 
obr. 6) vystoupá sice akustický paprsek do ur-
čité výšky, ale pak se ohýbá a dopadá na zem, 
kde může být i několikanásobně odražen. 
Do této situace lze postupně dosadit další 
jmenované vlivy, např. vliv rychlosti a směru 
větru (obr. 7), které někdy působí proti sobě 
(např. nestabilní atmosféra a silný vítr prou-
dící od VtE k pozorovali). Důsledkem těchto 
jevů je, že dochází na určitých místech v urči-
té vzdálenosti od zdroje hluku VtE ke zřeďo-
vání nebo zhušťování vlnoploch, tedy v těch-
to místech je rozdílná hladina akustického tla-
ku. V konečném důsledku mohou tak vznikat 
místa, kde je hluk z VtE velmi dobře slyšitel-
ný, a místa, tzv. akustické stíny, která se vy-

značují zhoršenou slyšitelností šířícího se hlu-
ku. Je tedy zřejmé, že určit výslednou hladi-
nu hluku, které jsou vystaveni obyvatelé žijící 
v blízkosti VtE, není snadné. Obecně lze kon-
statovat, že za slunečného dne, kdy vítr vane 
směrem k VtE (myšleno z pozice pozorova-
tele), nebude hluk z VtE způsobovat problé-
my. Naopak v případě pozdního podvečera/
noci/inverze, popř. větru vanoucího od VtE 
k pozorovateli, může být hluk z VtE slyšitel-
ný na kilometry daleko.

Pro výpočet výsledné hladiny hluku je se-
staven model šíření hluku za použití komerč-
ně dostupného softwaru. Legislativa a meto-
dika v EU není pro výpočet hlukových emisí 
z VtE jednotná. Navíc každá země má i jiné 
hlukové hygienické limity, které ve většině 
případů vycházejí z předpisů pro průmyslo-

vé zdroje (hluk z dopravy apod.). Právě mo-
del šíření zvuku je nejslabším článkem řetězu. 
V České republice je hladina akustických imi-
sí počítána podle [5]. Výpočet ekvivalentních 
hladin akustického tlaku (lPA) v myšleném 
bodě venkovního prostoru vychází ve vzta-
hu k VtE z této rovnice:

lPA = lWA + D – A,

kde 
lWA je hladina akustického výkonu VtE (dB),
D korekce na směrovost (dB), popisuje míru, 

o níž se ekvivalentní hladina akustického 
tlaku z bodového zdroje zvuku odchyluje 
ve stanoveném směru od lWA,

A je součet útlumů způsobených geometric-
kou divergencí, pohlcováním zvuku v at-
mosféře, povrchem země, bariérou a růz-
nými jinými vlivy.
Pravděpodobně žádný z komerčně dostup-

ných softwarů nebyl zatím ověřen pro tak vel-
ké zdroje hluku, jakými jsou v současné době 
moderní VtE. Navíc při výpočetních metodách 
se VtE řadí mezi klasické průmyslové zdroje 
hluku, i když mají jinou charakteristiku vy-
zařování akustického vlnění než většina ji-
ných průmyslových zdrojů (elektrárny, továrny 
apod.). Komerčně dostupné SW dosahují dob-
rých výsledků především pro rovinatý terén, 
krátké vzdálenosti (přibližně do 1 km) a při 
uvažování nestabilní atmosféry (teplota vzdu-
chu klesá s nadmořskou výškou). V součas-
né době probíhá ve spolupráci s dánskou spo-

akustický 
stín

Obr. 5. Šíření hluku z větrné elektrárny při 
běžném teplotním rozvrstvení atmosféry 
(teplota vzduchu klesá s nadmořskou výškou) 
– na obrázku znázorněn akustický stín, místo 
se zhoršenou slyšitelností hluku šířícího se 
od větrné elektrárny

Obr. 6. Šíření hluku z větrné elektrárny při 
inverzním teplotním rozvrstvení atmosféry 
(teplota vzduchu roste s nadmořskou výškou)

místo s dobrou 
slyšitelností akustický stín

rychlost 
a směr větru 
v (h)

h

Obr. 7. Šíření hluku vlivem rychlosti větru (rych-
lost větru v stoupá s nadmořskou výškou h)
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lečností Delta (výrobce SW Nord2000) pro-
jekt Optimisation of noise and energy in wind 
farms (optimalizace hluku a energie v par-
cích VtE), který má za cíl pomocí SW Win-
dpro ověřit kvality výpočtů provedených SW 
Nord2000 pro stanovení hluku moderních VtE.

Závěrem lze říci, že porovnání akustic-
kých emisí s limitními hodnotami hluku je 
založeno na modelu šíření hluku. A právě 
model šíření hluku může být nejslabším člán-
kem celého vyhodnocení. Proto jedním z vy-
světlení, proč v některých případech lidé slyší 
a proč si stěžují na hluk z VtE, může být situ-
ace, kdy při umístění VtE v členitém terénu 
může dojít vlivem působení atmosférických 
a terénních podmínek k několikanásobnému 
odrazu akustického vlnění. Vlivem výpočet-
ních metod může dojít k podcenění výpočtu 
akustických imisí, kterými budou obyvatelé 
žijící v blízkosti VtE exponováni.

3.3 Obydlí pozorovatele

Akustické vlnění dopadá na obydlí pozo-
rovatele. Jak již bylo uvedeno, závisí šíření 
hluku na mnoha parametrech – konstrukci 
VtE, rychlosti a směru větru, stabilitě atmo-
sféry apod. Je tedy zřejmé, že hladina akus-
tických imisí je velmi proměnná. Hygienic-
kým limitem pro instalaci VtE je hladina hlu-
ku naměřená u nejbližšího obydlí. Hlukové 
limity však nevypovídají nic o tom, jak lidé 
vnímají hluk z VtE.

4. Závěr

Snahou autorek tohoto článku bylo přede-
vším upozornit na způsob šíření hluku z VtE. 
Příspěvek by měl dokumentovat, že vyhodno-
cování hluku z VtE není snadnou záležitostí, 
neboť při provozu VtE dochází ke komplex-
nímu působení mnoha faktorů, které mohou 
v některých případech významným způsobem 
ovlivnit výslednou hladinu hluku VtE v blíz-
kosti obytné zóny pozorovatele. Autorky chtě-
jí tuto problematiku uzavřít posledním člán-
kem, který bude zaměřen na vnímání hluku 
VtE lidmi žijícími v jejich blízkosti.

Poděkování
Příspěvek vznikl v rámci řešení výzkumné-
ho záměru MSM 4977751310 – Diagnosti-
ka interaktivních dějů v elektrotechnice – ře-
šeného na pracovišti autorek.

Wind power has overcome an extensive growth over last years leading in increasing 
of a number of built-in wind turbines which may cause disturbance for people living clo-
se to the turbines. This paper deals with wind turbine noise as it is considered as one of 
serious problems of wind energy development. Main sources of noise generated by wind 
turbines are discussed with the main focus on aerodynamical and mechanical noise. In 
order to predict the sound pressure level at a certain distance from a source (a wind tur-
bine) with a known power level, this paper also gives a short summary of atmospheric ef-
fects which influence a wind turbine noise propagation to determine how the sound wa-
ves propagate. In general this paper is aimed to an explanation why wind turbine noise 
can be easily perceived and noticeable despite the fact that wind turbines are often instal-
led in rural areas with low background noise.
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