
B5 HLUK

B5.1 HODNOCENÍ HLUKU

Nadměrný hluk je jedním z nejzávažnějších faktorů působících negativně na zdravotní stav obyvatel
všude, zejména ale ve velkých městech. Dlouhodobé působení hlukové zátěže snižuje kvalitu života a
může spolupůsobit při vzniku řady onemocnění, jako jsou stresy, neurózy, chorobné změny krevního
tlaku apod.

Hlavním zdrojem hluku v městském prostředí je pozemní doprava, především narůstající doprava auto-
mobilová. Kromě okolí frekventovaných komunikací jsou silně exponovanými oblastmi také okolí letišť,
železnic, příp. okolí stavenišť. Negativní působení hluku je v těchto případech zvýrazněno vysokou kon-
centrací obyvatel na poměrně malých plochách. Praha je v působení hluku na obyvatele dlouhodobě
nejhůře postiženou oblastí České republiky.

Legislativně zavedeným ukazatelem pro hodnocení imise hluku v životním prostředí je ekvivalentní hla-
dina hluku LAeq. Je to energetický průměr okamžitých hladin akustického tlaku A za definovanou časo-
vou jednotku. Vyjadřuje se v decibelech [dB]. Právní úprava operativního posuzování stavu akustické
situace ve venkovním prostředí byla v České republice v roce 2007 daná zákonem č. 258/2000 Sb.,
o veřejném zdraví, v platném znění a s ním souvisejícím nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

Zákon č. 258/2000Sb., v platném znění, ukládá všem provozovatelům a správcům zdrojů hluku povin-
nost nepřekračovat limity hluku v prostředí. Pokud by tuto povinnost nemohli dodržet, stanoví zákon
obsahové a termínové požadavky pro jejich další postup ve správním řízení ve vztahu k orgánům ochrany
veřejného zdraví.

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., které je prováděcím předpisem k tomuto zákonu, pak kromě stanovení
limitů hluku v prostředí:

a) pracuje s pojmem „stará zátěž“ a stanoví pro ni zvláštní limit LAeq = 70 dB v denní době a 60 dB
v noční době; k překročení limitu hluku pro „starou zátěž“ přitom dochází už i tehdy, je-li překročen
limit hluku v denní nebo noční době,

b) ukládá provozovatelům zdrojů hluku (a také majitelům/správcům komunikací) zajistit nepřekročení
limitu provedením potřebných opatření tam, kde je hodnota LAeq vyšší,

c) zmocňuje příslušný orgán hygienické služby, aby dočasně souhlasil s překročením tohoto limitu tam,
kde si náprava vyžádá delší čas, pokud tímto prodlením nebude ohroženo zdraví obyvatel.

V praxi jsou kromě ukazatele LAeq používány i další – legislativně nepožadované – charakteristiky akus-
tické situace, jako maximální hladina akustického tlaku A, LAmax, (umožňující zachytit např. průjezdy
extrémně hlučných vozidel), minimální hladina akustického tlaku A, LAmin, (pro popis hluku pozadí),
případně procentní hladiny LAn (nejčastěji LA90).

Limit hluku ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem základní
hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu.

170 PRAHA – Životní prostředí 2009

HLUKB5



Tab. B5.1.1 Limity hluku ve venkovním prostoru

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru

Část A

Druh chráněného prostoru
Korekce [dB]

1) 2) 3) 4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní –5 0 +5 +15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce – 10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se
použije korekce – 5 dB.

Vysvětlivky k tabulce:

1)  Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku*, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li
o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních
vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4)  Použije se v případě staré hlukové zátěže na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený
dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl
do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření
vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

* § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

V oblasti strategické hlukové legislativy nabyla v roce 2007 v České republice účinnosti také transpozice
„Směrnice Evropského parlamenu a Rady ES 2002/49/ES o hodnocení a řízení environmentálního hluku.“

Transpozice zmíněné směrnice sestává v legislativě České republiky z:

a) Novely zákona o integrované prevenci č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o in-
tegrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů, jíž byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění.

V novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jsou pak v souvislosti
se strategickým hlukovým mapováním uloženy v § 81 povinnosti Ministerstvu dopravy, Ministerstvu
životního prostředí, Ministerstvu pro místní rozvoj, krajům.

b) Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., ze dne 21. listopadu, kterou se stanoví mezní
hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových
map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování).

c) Vyhlášky č. 561/2006 Ministerstva pro místní rozvoj o stanovení aglomerací.
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B5.2 HLUK Z POZEMNÍ DOPRAVY

Nejvýznamnějším zdrojem nadměrného hluku působícího na největší počet obyvatel města je automobi-
lová doprava. Počet automobilů i dopravní výkon se stále zvyšují. I přes pokračující výstavbu dopravních
okruhů a radiál dosahují komunikace v hustě obydlené zástavbě v centru města dopravní nasycenosti
v průběhu celého dne. Stav povrchu vozovek v řadě případů přispívá ke zvýšení hlučnosti. Proti-
hlukové clony mohou být realizovány jen na malé části komunikační sítě. Na nejrušnějších komuni-
kacích v Praze dosahují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době hodnot téměř 80 dB;
takovými ulicemi v Praze jsou např. ulice Veletržní, Legerova, Sokolská apod.

B5.2.1 Měření hluku

Pravidelná měření imise hluku ve vybraných lokalitách v Praze byla prováděna v rámci systému IOŽIP
od roku 1984 do roku 2000 na 8 lokalitách (viz ročenka 2001). Opakovaná měření hluku provádí dlouho-
době též Hygienická služba, zejména v rámci celostátního programu Státního zdravotního ústavu Moni-
torování životního prostředí ve vztahu ke zdraví obyvatelstva. Výsledky dlouhodobých měření potvrzují,
že v lokalitách s ustáleným dopravním řešením a vesměs naplněnou dopravní kapacitou se příliš nemění
ani hlukové poměry. Vlivem celodenní zátěže se stírá vliv dopravních špiček. V hlučnějších lokalitách
jsou přitom stabilně překračovány limity hluku LAeq ve dne i v noci.

Nepravidelná a časově omezená měření hluku jsou také většinou prováděna jako součást ekologických
studií u rozsáhlejších investičních akcí. Součástí prováděných studií je obvykle i návrh protihlukových
opatření a následná kontrola účinnosti po jejich realizaci. Další jednorázová měření jsou na území města
prováděna jako kontrola k prošetření stížností nebo pro porovnání s výsledky modelových výpočtů.

B5.2.2 Hlukové mapy

Hlukové mapy se staly ve světě i v České republice významným nástrojem popisu hlukové zátěže měst
jako prvního kroku ke koncepčnímu řešení nepříznivé hlukové situace. Zatímco dříve se mapy vytvářely
na základě měření v terénu, dnes jednoznačně převládají hlukové mapy zpracované na základě mode-
lových výpočtů. Výhodou modelových výpočtů je nižší nákladnost ve srovnání s měřeními, která jsou
pro detailní hodnocení rozsáhlejšího území prakticky neproveditelná. Dále jde i o jejich využitelnost pro
hodnocení očekávaných vlivů při plánování investičních akcí, změn v dopravě nebo jiných opatření ke
zlepšení stavu prostředí. Pro tyto účely jsou aktualizované výpočty pro určité lokality nebo celé území
města dobrým východiskem a jsou často využívány.

Hl. m. Praha má v oblasti tvorby hlukových map již dlouholeté zkušenosti. První hlukové mapy auto-
mobilové dopravy byly v Praze zpracovány na základě měření již v roce 1976. V 90. letech byly zpra-
covány na základě kombinované metodiky měření a výpočtů. Teprve po roce 1998 byla zahájena práce
na sérii Výpočtových hlukových map automobilové dopravy, posléze i tramvajové dopravy a map roz-
lišujících denní a noční dobu. Základem výpočtů byly údaje o intenzitách dopravy na vybrané ko-
munikační síti, údaje o povrchu vozovek, rychlostních omezeních, zástavbě a zeleni v okolí komuni-
kací apod. Součástí navazujících prací bylo i hodnocení hlukové zátěže obyvatel, kdy byly využity demo-
grafické údaje.

V roce 2007 byla v souladu s požadavky evropské směrnice (Directive 2002/49/EC) zpracována Stra-
tegická hluková mapa aglomerace Praha a v následujícím roce vznikl Akční plán snižování hluku pro
aglomeraci Praha.

V rámci projektu ENVIS4 byly v roce 2008 provedeny výpočty dle platné české legislativy a to i v územ-
ním detailu, tj. na podrobné komunikační síti a v detailu hlukového zatížení jednotlivých celých fasád
objektů.
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Tab. B5.2.1 Přehled projektů hlukového mapování v Praze

Název projektu Rok zpracování Zpracovatelé Metoda, použitý software

Hlukové mapy automobilové dopravy
(HMAD)

1976–1996
(interval 5 let)

IMIP, PÚDIS, SVÚSS Běchovice,
Enviconsult aj.

měření (krátkodobá)

Mapy rozložení hlukové zátěže
(MRHZ)

1992–1997 IMIP, PÚDIS, AKMEST kombinace měření (krátkodobá,
dlouhodobá), výpočty

Plošná hluková mapa automobilové
dopravy v Praze 2

1998 IMIP, Enviconsult, JpSoft Výpočty (ověřovací studie),
HLUK + MAPA

Výpočtová hluková mapa
automobilové dopravy (VHMAD)

2000 INF MHMP, EKOLA Výpočty, HLUK + MAPA

Výpočtová hluková mapa automobi-
lové dopravy, Praha - severozápad

2000 INF MHMP, Akustika Praha Výpočet, MITHRA

Analýza zátěže obyvatelstva
nadměrným hlukem dle VHMAD

2001 INF MHMP, EKOLA, Enviconsult,
Hydrosoft Veleslavín

Výpočet (analýza GIS)

Výpočtová mapa tramvajového
provozu v denní době

2002 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
Enviconsult a kol.

Výpočet, HLUK + MAPA

Výpočtová hluková mapa
automobilové dopravy v noční době

2004 INF MHMP, Enviconsult a kol. Výpočet, HLUK + MAPA

Součtová výpočtová hluková mapa
automobilové a tramvajové dopravy
v denní a noční době

2005 INF MHMP, Enviconsult a kol.,
Hydrosoft Veleslavín

Výpočet (shrnutí),
HLUK + MAPA

Výpočtové hlukové mapy automobilové
dopravy v denní a noční době – 2007

2007 INF MHMP, TSK, Enviconsult,
EKOLA group, Hydrosoft Veleslavín

Výpočet,
3D CADNA A

Hluk jako součást projektu ENVIS4 (vý-
počty pro územní detail, 24 MČ, JPD2)

2008 INF MHMP, Ekola group Výpočet,
3D CADNA A

Strategická hluková mapa
aglomerace Praha

2007 MZd, Akustika Praha Výpočet
LimA C

Akční plán snižování hluku
pro aglomeraci Praha

2008 Hl. m. Praha, Akustika Praha Výpočet
LimA C

Základní informace ze zpracování hlukových map jsou pravidelně zveřejňovány v ročenkách o život-
ním prostředí v Praze, v Atlasu životního prostředí Prahy (www.premis.cz/atlaszp) a na CD/DVD Praha
životní prostředí.

V následujícím textu jsou uvedeny stručné informace o vybraných projektech hlukového mapování,
umožňující získání přehledu o vývoji hlukové situace v Praze v průběhu posledních tří let. Podrobnější
informace o aktivitách realizovaných před rokem 2009 jsou uvedeny v předchozích ročenkách.

B5.2.2.1 Výpočtové hlukové mapy automobilové dopravy v denní a noční době – 2007

Výpočtové hlukové mapy automobilové dopravy Praha 2007 vycházely z dopravních údajů pro rok 2005
a byly rozšířenou aktualizací map z roku 2000, na něž metodicky navazovaly.

Mapy byly vypracované na základě požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
v platném znění. V prováděcím NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, k tomuto zákonu jsou jako ukazatele imise hluku ve venkovním prostředí stanoveny pouze
ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq pro denní dobu (06–22 h) a LAeq pro noční dobu (22–06 h).
V těchto hlukových mapách byly prováděny výpočty hodnot LAeq pro reálnou situaci v území, tj. i se za-
počítáním odrazů akustické energie od objektů v posuzovaném území.

B5.2.2.2 Hlukové mapy jako součást projektu ENVIS4 – 2008

Projekt ENVIS4 (Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy) byl realizován
v roce 2008 odborem informatiky MHMP s využitím dotace ze strukturálních fondů EU v rámci pro-
gramu JPD2 (Jednotný programový dokument pro Cíl 2).

Projekt se zabýval informacemi o čtyřech složkách prostředí: OVZDUŠÍ, HLUK, KRAJINA a ZELEŇ,
a to v dosud chybějícím územním detailu. S ohledem na pravidla programu JPD2 byl projekt realizo-

PRAHA – Životní prostředí 2009 173

HLUK B5



Obr. B5.2.1 Ukázka hlukové mapy z projektu ENVIS4

a) hodnocené území (2/3 území Prahy, JPD2)

b) detail – Praha 1

Zdroj: MHMP, EKOLA group

HLUK
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ván pouze pro část území města, které bylo v rámci tohoto programu městskými částmi podporováno
(24 MČ, cca 1/3 území města, převážně severovýchodní část). V části HLUK bylo cílem posoudit
hlukovou situaci v území, a to i v okolí komunikací, které nejsou součástí vybrané sítě, na níž sleduje
TSK – ÚDI dopravní intenzity. Ve vybraných profilech byl proveden i výpočet hlukové situace ve ver-
tikálním rozložení na fasádách. Součástí hodnocení byla i analýza rizik a dopadů na obyvatelstvo.

Výstupy projektu byly zveřejněny na stránkách http://envis4.praha.eu. Další informace k aktualizaci
v roce 2009 viz samostatný oddíl (kap. B5.2.4).

B5.2.2.3 Strategická hluková mapa aglomerace Praha a navazující akční plán

Strategická hluková mapa aglomerace Praha

Strategická hluková mapa aglomerace Praha byla zpracována v roce 2007. Důvodem pro její zpraco-
vání byla Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkov-
ním prostředí (Directive 2002/49/EC), resp. její transpozice do podmínek ČR. Vznik strategické hlukové
mapy zajišťovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Výsledky Strategické hlukové mapy zpracované v roce 2007 pro hl. m. Prahu a její blízké okolí (aglo-
merace Praha) potvrdily, že nejvýznamnějším zdrojem hluku v Praze je silniční doprava. V okolí hlav-
ních silničních tahů se nachází nejrozsáhlejší území s překročením limitů hluku stanovených vyhláš-
kou č. 523/2006 Sb. (pozn.: pro silniční dopravu Ldvn = 70 dB a Ln = 60 dB). Žije zde nejvíce obyvatel
zasažených nadlimitním hlukem.

Hluk ze železniční dopravy může být místně významný, vzhledem k rozsahu železniční sítě a jejího
vedení ve vztahu k chráněné zástavbě, je však zřejmé, že na území aglomerace Praha představuje cel-
kově méně významný zdroj imisí hluku. Podobný závěr platí i pro hluk z leteckého provozu. Nejméně
významný je hluk šířený z integrovaných průmyslových zařízení (lokální vliv, obslužná doprava).

Podíl populace zatížené denním hlukem L(den) nad 55 dB je 87 % (1,038 mil. obyvatel). Podíl popu-
lace zatížené nočním hlukem L(noc) nad 45 dB je 85 % (1,016 mil. obyvatel).

Obr. B5.2.2 Ukázka Strategické hlukové mapy aglomerace Praha

Zdroj: MZd, Akustika Praha
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Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha

Na základě strategické hlukové mapy byl následně vypracován akční plán. Magistrát hl. m. Prahy byl jako
krajský úřad povinen vyhotovit návrh akčního plánu na snížení hluku v celé aglomeraci a do roku 2013
zajistit jeho postupné naplnění (kromě Prahy se tato povinnost v první etapě vztahovala také pro Brno a
Ostravu). Součástí prací bylo připomínkové řízení zajištěné ze strany MHMP. Jeho cílem bylo seznámit
občany s řešenou problematikou snižování hluku na území aglomerace Praha a s možnými kroky, které
jsou v rámci akčního plánu navrženy, aby napomohly ke zlepšení hlukové situace ve vybraných kritic-
kých lokalitách, kde dochází k překročení noční mezní hodnoty hlukového ukazatele. Kritická místa byla
stanovena na základě metodiky zpracování akčních plánů a v souladu s evropskou směrnicí č. 2002/49/EC.
Bylo určeno 50 kritických lokalit představujících nejzávažnější hlukovou zátěž obytné a jiné chráněné
zástavby. Pro výběr byly zohledněny jak hodnoty hluku ve venkovním prostoru, tak počet obyvatel v za-
saženém území.

Po zapracování připomínek vznikla v průběhu roku 2009 konečná podoba Akčního plánu snižování hluku
pro aglomeraci Praha.

Rada hl. m. Prahy jej projednala dne 15. 9. 2009 a usnesením č. 1306 vzala na vědomí splnění povinnosti
MHMP jako krajského úřadu uložené v § 81c písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Podrobné informace viz ročenka Praha životní prostředí 2008 a http://envis.praha-mesto.cz/hluk.

B5.2.3 Protihluková opatření

Protihluková opatření jsou v rámci hl. m. Prahy řešena v několika vzájemně se prolínajících rovinách.
Rámcovým dokumentem pro jejich realizaci je Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008
(viz předchozí text). Koordinaci realizace protihlukových opatření zajišťuje Odbor správy majetku MHMP.

Z doporučení akčního plánu vyplynula řada úkolů, jejichž realizací byly na pětileté období pověřeny
jednotlivé odbory MHMP i organizace, které svou činností ovlivňují hlukovou situaci v hlavním města –
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Tab. B5.2.2 Protihlukové clony navrhované akčním plánem

Ulice Číslo clony Výška [m] Délka [m] Katastrální území

Průmyslová 201 3 532
466

Hloubětín

Jižní spojka 202 4 412
427

Strašnice, Záběhlice

Jižní spojka 203 4 165
136

Záběhlice

K Barrandovu 204 5 854 Barrandov

Barrandovský most 205 2 413 Braník, Hlubočepy

Nájezd na Barrandovský most 206 3 140 Braník, Hlubočepy

Černokostelecká 207 4 278 Strašnice

Kolbenova 208 3 763 Hloubětín

Spořilovská 209 4 845
976

Záběhlice, Chodov

V Holešovičkách 210 4 870
634

Liběň

5. května 211 8 1 286 Michle

Jižní spojka 212 6 400 Záběhlice

K Barrandovu 213 4 320 Slivenec

Zdroj: MHMP
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Podrobné informace o protihlukových opatřeních v roce 2009:

• Kromě výstavby nových protihlukových clon jsou návrhy akčního plánu zaměřeny na prověření stavu stáva-
jících protihlukových clon na Jižní spojce a Štěrboholské radiále s možností jejich případného navýšení a dále
na opravu již existujících stěn.

• Na lanovém mostě na Jižní spojce byla dokončena výstavba oboustranné 4-metrové protihlukové clony
(Akční plán PHC 202). Její realizace byla spojena s neodkladnou opravou tohoto mostu.

Obr. B5.2.3 Ilustrace k výstavbě protihlukové clony na lanovém mostě na Jižní spojce

• V souvislosti s veřejnou zakázkou vypsanou odborem městského investora MHMP proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele protihlukové stěny na Jižní spojce na mostě přes Záběhlickou ulici (Akční plán PHC 203)
s náklady cca 16 mil Kč. Jde o montáž 4 m vysoké oboustranné clony na stávajícím mostě. Realizace bude do-
končena v roce 2010.

• Jsou připravena i protihluková opatření na ulici Průmyslová (Akční plán PHC 201) a na Jižní spojce (Akční
plán PHC 212).

• Mimo opatření na stávajících komunikacích jsou v rozsahu schválené projektové dokumentace postupně reali-
zována protihluková opatření v rámci nových dopravních staveb.

• Během připomínkového řízení veřejnosti k návrhu akčního plánu došla řada námětů, které bylo třeba prověřit,
protože je nebylo možné bez modelových výpočtů odpovědně posoudit. Vznikla tak Studie realizovatelnosti
a účinku protihlukových opatření navrhovaných v připomínkách k Akčnímu plánu snižování hluku pro
aglomeraci Praha. Cílem této zpracované studie, bylo prověřit účelnost a možnosti realizace návrhů protihluko-
vých opatření ve 23 lokalitách. V 8 případech byla doporučena realizace veřejností navrhovaného opatření.
Součástí studie bylo i hodnocení současného a výhledového provozu letiště Letňany a Kbely. Výsledky této studie
budou využitelné při aktualizaci akčního plánu snižování hluku, která probíhá v 5-letém cyklu.

• Některé lokality doporučené k řešení akčním plánem souvisí s další linií prováděných protihlukových opatření
v rozsahu plnění Harmonogramu odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných pracovníky Technické správy
komunikací hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. Tyto harmonogramy byly již dříve předloženy
Hygienické stanici hl. m. Prahy jako orgánu ochrany veřejného zdraví jako součást žádosti o udělení časově
omezeného povolení překračování hladin hluku z provozu na některých pozemních komunikacích na území Prahy.
Jde o komunikace, které se rozvíjely a byly budovány v době, kdy se vliv hluku na zdraví obyvatel dostatečně
nedoceňoval a nebyla po investorech požadována opatření proti pronikání hluku do okolí. V dnešní době je v těchto
místech finančně nákladné a často technicky obtížné dosáhnout nepřekročení hygienických limitů pro hluk.

• V návaznosti na hlukovou studii týkající se ulice Spořilovská, byla dokončena výměna stávajících oken za okna
s lepšími parametry útlumu hluku z venkovního prostředí. Výměna byla zahájena v roce 2008 a týkala se
vytypovaných obytných domů v ulici Hrusická, Zvánovická a Hlavní.

• Technickým opatřením, které má nemalý vliv na hlukovou situaci, je výměna dlážděných povrchů za tišší
asfaltové. Ne ve všech lokalitách je však takové opatření realizovatelné, a to z toho důvodu, že je třeba respekto-
vat stanoviska památkářů vzhledem k existenci Pražské památkové rezervace.

• V průběhu roku 2009 Technická správa komunikací hl. m. Prahy zakončila opravu vozovky a chodníků v ulici
Anglická a pokračovala v dalších etapách rekonstrukcí ulic Terronská, Budějovická, Moskevská a Fran-
couzská. Ve stadiu příprav, jednání, zpracování dokumentace územního rozhodnutí a stavebních povolení byla
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rozpracována dokumentace pro dalších 11 komunikací (Myslíkova, Bubenská, Kodaňská, Zenklova, Rokycanova,
Revoluční, Jugoslávská, Bělehradská, Korunovační, Na větrníku, Komunardů). V oblasti stavebních akcí většího
rozsahu, majících pozitivní vliv na zlepšení hlukové situace, které zahrnovaly rekonstrukce, výměny povrchů,
opravy, souvislé údržby povrchů, bylo v průběhu roku 2009 na realizaci 23 staveb vynaloženo 473 mil Kč.
Ke zmírnění hlukové zátěže docházelo i prováděním stavebních úprav zařazených do kategorie běžná údržba
komunikací.

• Kromě těchto aktivit a opatření byla ve snaze zlepšit hlukovou situaci realizována a využívána řada organizačních
opatření, mezi která patří snížení rychlosti a zákaz vjezdu nákladních vozidel, výstavba telematických systémů
a činnosti v rámci BESIP.

• Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. za účelem objektivizace přínosu ke zlepšení hlukové situace zadal měření
hluku po rekonstrukci tramvajové trati v ulici Radlická. Jeho výsledky v kontrolních bodech nepřekračo-
valy hygienické limity hluku. Obdobných výsledků bylo dosaženo i při rekonstrukci tramvajových tratí v ulici
Střelničná a Ďáblická. S cílem eliminovat hluk byla na smyčce sídliště Ďáblice instalována 2 mazací zařízení.
V části ulic Bělohorská, Újezd a Štefánikova byly ve větším rozsahu provedeny opravy tramvajových tratí.
Celkové investiční náklady na rekonstrukce tramvajových tratí s užitím protihlukových prvků činily více než
306 mil. Kč.

• I nadále Dopravní podnik hl. m. Prahy pokračoval na vybraných úsecích tramvajových tratí, především v hustě
osídlených oblastech, v provádění reprofilace kolejnic přebroušením, které se na základě měření hluku před
provedením a po provedení přebroušení jeví jako nejefektivnější opatření ke snížení hlučnosti.

• Současně s technickými opatřeními na tramvajových tratích probíhala i realizace technických opatření na vozovém
parku, které zahrnovalo osazovaní plent kolem podvozků tramvají. Zaplentování vozu bývá vždy spojováno
s jeho celkovou opravou. Během roku narostl počet takto upravených tramvají o 32 vozů a je takto modifiko-
váno více než 25 % vozového parku.

B5.2.4 Další aktivity v oblasti problematiky hluku

B5.2.4.1 Aktualizace oblasti HLUK v projektu ENVIS4 v roce 2009

Základní část projektu byla v souladu se zadáním dokončena v červnu roku 2008. Zahrnovala přede-
vším vytvoření a spuštění mapového serveru, který poskytuje uživatelům podrobné informace o kvalitě
ovzduší, zdrojích znečišťování ovzduší, dopravní zátěži, akustické situaci, plochách zeleně, chráněných
územích přírody, vhodných plochách pro odpočinek a rekreaci atd.

V období let 2009–2012 probíhají pravidelné aktualizace projektu ENVIS 4 v rozsahu stanoveném
zadáním úkolu. Každoročně tak jsou obnovovány a aktualizovány tématické mapy a související da-
tové sestavy.

V oblasti Hluk bylo v roce 2009 provedeno:

• Kontrola a aktualizace dopravních datových vstupů na základě dopravních průzkumů prováděných
v rámci oblasti Ovzduší.

• Aktualizovaný výpočet stavu akustické situace v celém rozsahu zasaženého území, pro nějž je pro-
jekt řešen.

• Kontrolní měření stavu akustické situace ve vybraných třech základních opěrných bodech kalibrace
výpočtového modelu. Výběr bodů byl podřízen změnám v dopravním řešení a tedy odpovídajícím
možným hlukově relevantním změnám v intenzitách dopravy na komunikační síti v území.

• Aktualizace vrstev GIS a datové sestavy informačního systému.

Podrobné informace o aktualizaci ENVIS4/Hluk v roce 2009:

Kontrola a aktualizace dopravních vstupů

V rámci aktualizace bylo zajištěno:

• zpracování aktuálních výsledků sčítání dopravy na hlavní komunikační síti za rok 2008 dle TSK Praha
• vyhodnocení emisí na doplňující síti – v souladu se zadáním byly provedeny dopravní průzkumy na vybraných

10 reprezentativních profilech, charakteristických pro dopravu na doplňující uliční síti. Výsledky sčítání byly
použity pro přepočet dopravního zatížení, přičemž postup přepočtu respektoval typ zástavby a dopravní funkci
příslušné komunikace.
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Aktualizace výpočtů stavu akustické situace

Výpočtový model byl vytvořen v prostředí výpočtového programu CadnaA. Trojrozměrné prostředí modelu se
sestává z následujících objektů se známými geometrickými údaji GIS: vrstevnice terénu, obytné a neobytné objekty,
protihlukové clony, silniční komunikace.

Obr. B5.2.4 Ukázka trojrozměrného prostředí výpočtového modelu v projektu ENVIS4/Hluk

Zdroj: MHMP, EKOLA group

Takto vytvořený digitální model je použit na simulaci útlumu zvuku, ke kterému dochází při jeho šíření směrem
od zdroje do místa příjmu. Při výpočtovém procesu sumarizuje program příspěvky ze všech zdrojů ve svém okolí,
a to včetně odrazů od reflexních povrchů v modelu (např. fasády objektů, protihlukové clony, vlastní komuni-
kace apod.).

Ke každému modelu jsou vypočteny 2 hlukové mapy, přičemž každá vyjadřuje různý hodnotící deskriptor. Výsledky
jsou tedy k dispozici pro deskriptory:

• Ld – denní doba (6–22 hod.)
• Ln – noční doba (22–6 hod.).

Šíření hluku v prostředí a emisní vlastnosti silničních komunikací byly generovány v souladu s českou výpočtovou
metodikou – viz „Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy“, „Novela metodiky pro výpočet hluku
ze silniční dopravy (Zpravodaj MŽP č. 3/1996)“ a „Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004“.

Z dostupných vstupních dat byly ve výpočtu použity následující údaje: intenzity osobní/nákladní dopravy, prů-
měrná rychlost dopravního proudu, počet jízdních pruhů na komunikaci. Ostatní vlastnosti (sklon komunikací, typ
silničního povrchu) byly stanoveny zpracovatelem dle dostupných databází.

Kontrolní měření stavu akustické situace

V souladu se zadáním byla vybrána tři místa měření pro kontrolu akustické situace porovnání s vypočtenými hod-
notami aktualizovaného výpočtového modelu. Jedná se o následující měřicí místa reprezentující změny v dopravním
uspořádání v území oproti výchozímu modelu:

• M1 (2009) – Malostranské náměstí, Praha 1
• M2 (2009) – Rohanské nábřeží, Praha 8
• M3 (2009) – Jamská ulice, Praha 9 - Kyje.
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Na všech místech byla provedena hodinová sonda v denní i noční době. Záznamy z měření, včetně naměřených
hodnot a sledovaných dopravních charakteristik jsou součástí aktualizovaných výstupů a jsou prostorově lokali-
zovány v mapových podkladech.

Aktualizace vrstev GIS a datové sestavy informačního systému

Aktualizované výstupy byly z výpočtového software převedeny do formátů kompatibilních s GIS, pro implementaci
do mapového serveru projektu ENVIS 4 (v rastr nebo vektorový formát ESRI shapefile). Předané výstupy obsahují:

• Plošný výpočet hluku pro denní a pro noční dobu v rastru 10×10 m, obsahující pro každý bod rastru hodnotu
akustického tlaku.

• Hodnocení budov s nejvyšší zastiženou hladinou akustického tlaku na budově v denní a v noční době.
• Hodnocení fasád s hodnotami akustického tlaku v jednotlivých bodech na fasádách budov v území, s možností

výběru jednotlivých poschodí objektů.
• Liniové zdroje obsahující hodnotu zdrojové funkce (emisní hodnoty).
• Zaměření jednotlivých míst měření v roce 2009 a identifikací příslušných záznamů z měření.

Jako doplňující informaci lze uvést, že projekt ENVIS 4 byl úspěšně prezentován na mezinárodní konferenci
EURONOISE 2009 v Edinburghu, pořádané britským Institute of Acoustics.

B5.2.4.2 Posouzení hlukové situace v Praze pro potřeby územního plánu

V roce 2009 byla pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy zpracována studie „Vyhodnocení vlivu konceptu
územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území“, studii vypracovala společnost EKOLA group.
V kontextu města byl jedním z nejdůležitějších faktorů, který ve velké míře zajímal i obyvatele hlavního
města, předpokládaný vývoj dopravního zatížení a s ním související akustické ovlivnění území hlukem.
V rámci vyhodnocení konceptu územního plánu bylo na základě stávajících a výhledových dopravních
řešení posuzováno a analyzováno stávající a předpokládané výhledové akustické zatížení.

Na základě zpracování akustického posouzení byly na území hl. m. Prahy hodnoceny následující do-
pravní zdroje hluku:

1. Silniční doprava včetně provozu městské hromadné dopravy (autobusová a tramvajová doprava).
2. Železniční doprava.
3. Letecká doprava (letiště Praha - Ruzyně, Praha - Kbely, Praha - Letňany).

Podrobné informace:

Vstupní data byla zajištěna ze systémů různých státních a městských institucí, které bylo nutné upřesnit i pří-
padnými průzkumy, prováděnými přímo v terénu. Pro tuto činnost bylo proto nezbytné vytvořit podpůrné transfor-
mační programy.

Hl. m. Praha má k dispozici velmi přesné mapové podklady, ze kterých se dá vytvořit 3D digitální model terénu
i zástavby. Složitější a komplikovanější situace je již např. s přesností zanesení os komunikační sítě ve vztahu
k okolní zástavbě a digitálním přiřazením intenzit dopravy na tyto komunikace a jejich vzájemného propojení.

Obdobné problémy se vstupními parametry výpočtu byly pak i u ostatních zdrojů hluku (železniční doprava,
tramvajová doprava, popř. letecká doprava), neboť potřebné údaje spravují různé instituce a zatím neexistuje jed-
notný a ucelený databázový systém.

Oproti posuzování současného stavu je z hlediska přesnosti výsledků výpočtu posuzování výhledového stavu akus-
tické situace složitějším procesem, neboť řada liniových staveb je pouze v návrhu, a existuje např. pouze jejich tra-
sování a neexistují údaje o navržených protihlukových opatřeních. Při posuzování výhledového stavu se vycházelo
z již zpracované projektové dokumentace, nebo z reálných terénních a prostorových údajů. Některé liniové stavby
byly na základě základních konstrukčních předpokladů (sklon, zářez, tunel apod.) pomocí programového produktu
CadnaA situovány do terénu i bez protihlukových opatření. Tím sice potenciálně došlo k navýšení územních ploch
zasažených hlukem, ale současně bylo upozorněno na fakt, že území bude nutné v budoucnu řešit, a to buď návrhem
protihlukových opatření, nebo změnou funkčního využití.

Problematika legislativy – jedním z problému při zpracování a zhodnocení akustického vlivu konceptu územního
plánu bylo i jeho vyhodnocení a porovnání vůči platným hygienickým limitům. V České republice mají odpověd-
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nost za jednotlivé zdroje hluku provozovatelé letišť, vlastníci pozemních komunikací a dráhy, popřípadě správci
pozemních komunikací. Jednotlivé zdroje hluku pak mají i odlišné hlukové limity uvedené v následující tabulce.
Deskriptorem pro popis akustické situace z dopravy dle platné legislativy je ekvivalentní hladina akustického
tlaku A – LAeq,T, která se stanoví pro celou denní (LAeq,d) a celou noční dobu (LAeq,n).

Tab. B5.2.3 Hygienické limity hluku v ČR pro hodnocené zdroje

Doprava

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A – LAeq,T [dB]

Stávající dopravní trasy Nové dopravní trasy

den noc den noc

Silniční 70 60 60 50

Železniční – v ochranném pásmu dráhy
70 65

60 55

Železniční – mimo ochranné pásmo 55 50

Letecká 60 50 60 50

Pozn.: Denní doba je stanovena v období 6–22 h, noční doba 22–6 h.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (odlišné limity pro jednotlivé posuzované zdroje v území) a neexistenci
limitu pro celkový hluk v území byl zvolen i odlišný způsob prezentace a vyhodnocení pro celkové hodnocení.
Přímé porovnání s legislativními požadavky v území jako celku totiž není možné.

Výpočet byl proto proveden jak pro národní legislativní deskriptor – citlivou LAeq,n, tak i pro účelově zvolený celo-
denní deskriptor Ldn. Deskriptor Ldn byl použit k vyhodnocení provedených výpočtů, protože vyjadřuje celodenní
akustické zatížení s kumulací všech zdrojů hluku. Pro hodnocení území byla jako hraniční hodnota tohoto
deskriptoru stanovena hodnota Ldn = 65 dB, což je doporučená mezní hodnota mezinárodní zdravotnickou orga-
nizací (WHO).

Předmětem akustického posouzení a vyhodnocení předpokládaného akustického vlivu dopravy konceptu Územ-
ního plánu hl. m. Prahy na akustickou situaci v území bylo hodnocení následujících variant:

1. Přehledové posouzení stávající dopravní akustické situace.
2. Přehledové posouzení výhledové celkové dopravní akustické situace – rok 2020 ve dvou variantách:

• základní řešení konceptu Územního plánu hl. m. Prahy – „Základní řešení“
• variantní řešení konceptu Územního plánu hl. m. Prahy – „Variantní řešení“.

Výpočtový model byl vytvořen ve 3D prostředí programu CadnaA. Způsob výpočtu byl proveden v souladu
s českou výpočtovou metodikou (silniční hluk) a pro ostatní zdroje za použití metodik Schall03 (železniční hluk)
a ECAC.CAEC Doc 29 (letecký hluk).

Výpočty a prezentace

Výpočty byly graficky prezentované v podobě hlukové mapy ve výšce 4,0 m nad terénem s rozlišením rastru 10×10 m
a dále v podobě rozdílové hlukové mapy, která vyjadřovala vzájemné rozdíly hodnocených výhledových stavů.

Územní plán specifikuje především jednotlivá území, plochy a jejich využití. Vzhledem k uvedeným skutečnostem
byly zvoleny tyto způsoby vyhodnocení pro stávající a výhledové situace prostřednictvím databáze GIS:

1. Procentní podíl ploch na území hl. města ovlivněných hlukem v jednotlivých 5 dB pásmech deskriptoru Ldn
pro území hl. m. Prahy a pro jednotlivá katastrální území.

2. Procentní podíl ekvivalentních obyvatel ovlivněných v jednotlivých 5 dB pásmech deskriptoru Ldn pro území
hl. m. Prahy a pro jednotlivá katastrální území.

3. Podrobné akustické hodnocení významných přestavbových a rozvojových území, které bylo součástí „Vyhod-
nocení vlivů konceptu územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území“.

PRAHA – Životní prostředí 2009 181

HLUK B5



Obr. B5.2.5 Ukázky výsledkù výpoètu pro území hl. m. Prahy

Zdroj: ÚRM, EKOLA group
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a) Hluková mapa stávají akustické situace

b) Hluková mapa výhledové akustické situace



Tab. B5.2.4 Procentní podíl ploch ovlivněných hlukem – deskriptor Ldn [dB]

Praha Procentní podíl ploch na území hl. m. ovlivněných hlukem – deskriptorLdn [dB]

Varianta do 45 dB 45–50 dB 50–55 dB 55–60 dB 60–65 dB 65–70 dB 70–75 dB 75 dB
a více

Stávající stav 16,3 18,3 23,0 18,5 11,8 6,7 3,1 2,2

2020 – základní řešení 9,8 17,7 22,5 21,6 14,0 7,9 4,1 2,4

2020 – variantní řešení 9,2 17,0 22,5 21,9 14,4 8,2 4,4 2,4

Zdroj: ÚRM, EKOLA group

Na základě znalosti počtu obyvatel v jednotlivých katastrálních územích byl následně stanoven i procentní
podíl ekvivalentních obyvatel v oblasti v jednotlivých pětidecibelových pásmech pro deskriptor Ldn.

Na základě výsledků akustických analýz a analýz faktorů životního prostředí byla následně zpracovate-
lům konceptu územního plánu doporučena opatření a případně i návrhy na změnu, či úpravu funkčního
využití hodnocených ploch.

B5.3 LETECKÝ HLUK

Letecká doprava se jako významný zdroj hluku projevuje zejména v okolí mezinárodního letiště Praha
v Ruzyni, které provozuje společnost Letiště Praha, a. s. Letiště Praha - Ruzyně je významným článkem
dopravní infrastruktury České republiky, v posledních letech odbavuje zhruba 12 mil. cestujících za rok.

Společnost Letiště Praha usiluje o minimalizaci nepříznivého vlivu letecké dopravy na obyvatele bydlící
v okolí letiště a podporuje aktivity, které vedou ke zkvalitnění jejich životních podmínek. Mimo jiné
soustavně realizuje protihlukový program ve vyhlášeném ochranném hlukovém pásmu a hodnotí vlivy
všech svých činností na životní prostředí. Letiště Praha také rozvíjí systém environmentálního manage-
mentu (od roku 2002 je držitelem certifikátu ISO 14001) a o investičních záměrech a jejich realizaci
rozhoduje s ohledem na životní prostředí. Rozvíjí spolupráci s místními úřady, komunitami v okolí le-
tiště a dalšími zúčastněnými stranami. Současně sdílí environmentální zkušenosti s ostatními členy
ACI Europe (Mezinárodní rady letišť).

Letiště Praha, a. s. (dále také LP) jako provozovatel letiště Praha - Ruzyně (kódové označení LKPR)
má v souladu s § 42b zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, povin-
nost vypracovat za každé 2 kalendářní roky Zprávu o hlukové situaci na letišti, která se týká zejména
tzv. letadel okrajově vyhovujících. Smyslem je zmapovat podíl těchto nejhlučnějších letadel na pro-
vozu letiště, jejich vliv na hlukovou situaci v okolí letiště, a postupně je vyřazovat z provozu až po
jejich úplný zákaz. Definice letadel okrajově vyhovujících je uvedena ve směrnici Evropského parla-
mentu a Rady 2002/30/ES.

Poslední zpráva zaslaná v polovině roku 2010 Ministerstvu dopravy hodnotí vlivy hluku z leteckého
provozu letiště Praha - Ruzyně za roky 2008–2009.
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Provozní plochy letiště Praha - Ruzyně tvoří tři vzletové a přistávací dráhy – RWY 06/24, RWY 13/31
a RWY 04/22, které jsou doplněny systémem pojezdových drah spojujících je s odbavovacími plo-
chami. Špičková hodinová kapacita dráhového systému je 46 pohybů.

V současné době je RWY 04/22 trvale mimo provoz.

Obr. B5.3.2 Vývoj leteckého provozu na Letišti Praha - Ruzyně v letech 2000–2009

Zdroj: Letiště Praha, a. s.

Vybrané charakteristiky za rok 2009

A.  Počet pohybů v charakteristickém letovém dni v roce 2009

Pohyby %

Počet pohybů (DEP + ARR) za den (24 hodin) 480 100,00

Počet pohybů v denní době (06:00–22:00 hodin) 428 89,17

Počet pohybů v noční době (22:00–06:00 hodin) 51 10,63

Noční provoz každého letiště je ve vztahu k okolnímu obyvatelstvu citlivé téma, a proto patří i na pražském letišti
k nejdůležitější součásti řešení hlukové problematiky. V roce 2009 se snížil počet reálně provedených pohybů v cha-
rakteristickém letovém dni v noční době na 51 pohybů. Částečně je to způsobeno celkovým meziročním poklesem
provozu v důsledku ekonomické krize, lze se však oprávněně domnívat, že se projevily i dopady přijatých opatření.
Patří mezi ně zavedení sankčních poplatků leteckému dopravci za porušení slotové koordinace, tj. příletu nebo
odletu letadla mimo přidělený čas, nebo zavedení sankčních poplatků za nedodržení hlukové kategorie LP v noční
době, tj. za přílet v noční době letadlem, které není zařazeno v BONUS listu.

B. Rozdělení vzletů a přistání na jednotlivých RWY v denní a noční době v charakteristickém letovém
dni v roce 2009 v procentech

RWY 24 RWY 06 RWY 13 RWY 31

ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP

Den 34,2 30,7 9,3 7,8 1,8 6,1 4,8 5,3

Noc 37,5 37,3 8,4 9,6 1,0 1,4 2,4 2,3

C.  Zastoupení letadel na Letišti Praha - Ruzyně v jednotlivých kategoriích v procentech pro denní
a noční dobu v roce 2009

Kategorie dle MTOW Den Noc

Všeobecné letectví 1,3 0,3

Vrtulové dopravní 25,7 10,9

Proudové do 80 t 69,6 83,3

Proudové nad 80 t 3,1 5,4

PRAHA – Životní prostředí 2009 185

HLUK B5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

tis
íc

e 
po

hy
bů



D.  Zastoupení nejčastějších typů a verzí letadel na Letišti Praha - Ruzyně v jednotlivých kategoriích
v procentech z celkového počtu pohybů pro denní a noční dobu v roce 2009

Kategorie Typ (skupina) Den Noc

Vrtulové dopravní AT43, AT45 12,0 2,8

AT72 6,2 4,6

DH8C/D 2,7 0,0

Proudové do 80 t A318, A319 A320, A321 28,5 38,8

B733, B734, B735 20,6 18,6

B736, B737, B738 7,9 20,6

BA46, RJ1H, RJ85 2,3 2,1

Proudové nad 80 t do 136 t A321 1,6 3,9

Proudové nad 136 t A310 0,5 0,9

B762, B763 0,4 0,4

Mezi proudovými letadly do 80 t má největší zastoupení Boeing 737 následovaný Airbusem 320. Mezi vrtulo-
vými letadly má největší zastoupení ATR (Aerospatiale). V kategorii nejtěžších letadel nad 136 t má největší
zastoupení Airbus 310 a Boeing 767, verze 200 a 300.

E.  Zastoupení letadel okrajově vyhovujících v jednotlivých kategoriích v procentech z celkového
počtu pohybů zvlášť pro denní a noční dobu v roce 2009

Kategorie Den Noc

Proudové do 80 t 0,16 0,09

Proudové nad 80 t do 136 t 0,04 0,05

Proudové nad 136 t 0,03 0,01

Suma 0,23 0,16

V roce 2009 byl podíl letadel okrajově vyhovujících v denní době 0,23 %, což znamená relativní meziroční
pokles proti roku 2008 o 12 %. V noční době byl podíl letadel okrajově vyhovujících 0,16 %, to znamená relativní
meziroční pokles oproti roku 2008 o 8 %.

Letadla okrajově vyhovující s MTOW (Maximum Take – Off Weight = maximální vzletová hmotnost) vyšší než 45 t
nemohou podle zavedených opatření na LKPR v noční době operovat. Jejich výskyt v noční době je v převážné míře
způsoben zpožděním, kdy letadla se sloty v denní době přistanou na LKPR po 22:00 hodině.

Celkový počet pohybů letadel okrajově vyhovujících v roce 2009 byl 356, což znamená meziroční pokles oproti
roku 2008 o 40 %. Vzhledem k absolutnímu poklesu všech pohybů, který je 8,3 %, se jedná o relativně vý-
znamné snížení.

Vliv provozu letadel okrajově vyhovujících, tedy nejhlučnějších typů a verzí letadel, je na celkovou hlukovou
situaci z pohledu dlouhodobého hodnocení hlukové zátěže nepatrný. Důvodem je především podíl na celkovém
provozu, který je řádově v desetinách procenta s významně klesající tendencí.

Výsledky kontinuálního měření leteckého hluku v okolí letiště Praha - Ruzyně monitorovacím systé-
mem hluku z leteckého provozu a letových tratí ANOMS8 za rok 2009 jsou uvedeny v dB pro uka-
zatel LAeq. Hodnoty jsou porovnatelné s hygienickým limitem, neboť použitý postup zpracování namě-
řených dat respektuje principy stanovené v Metodickém návodu Ministerstva zdravotnictví pro měření
a hodnocení hluku z leteckého provozu.

Od 25. 3. 2009 je externí firma poskytující LP službu monitoringu hluku z leteckého provozu a leto-
vých tratí akreditovanou laboratoří s akreditací ČIA.
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F.  Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu v roce 2009

Č. stanice Lokalita LAeq, 16h [dB] LAeq, 8h [dB]

1 Jeneč* 57,1 52,8

2 Červený Újezd 51,1 47,2

3 Unhošť 53,6 50,2

4 Pavlov 53,7 49,2

5 Hostivice 43,5 38,4

6 Dobrovíz* 55,2 49,0

7 Kněževes* 55,9 49,6

8 Horoměřice střed** 57,1 52,0

9 Přední Kopanina* 54,7 49,5

10 Horoměřice JV** 52,1 48,1

11 Řepy 47,4 38,0

12 Bílá Hora** 55,6 47,4

13 Suchdol 55,8 50,9

Celková nejistota měření je +/– 2,4 dB

* = měřící stanice uvnitř ochranného hlukového pásma (hodnoty hluku z leteckého provozu mohou být vyšší než hygienický limit LAeq = 60 dB
pro denní dobu, LAeq = 50 dB pro noční dobu)

** = měřící stanice na hranici ochranného hlukového pásma

Ostatní neoznačené měřící stanice se nacházejí vně ochranného hlukového pásma. Zdroj: Letiště Praha, a. s.

Obr. B5.3.3 Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu, 2009

Zdroj: Letiště Praha, a. s.

PRAHA – Životní prostředí 2009 187

HLUK B5

0

10

20

30

40

50

60

dB
(A

)

Je
ne

č

Č
er

ve
ný

 Ú
je

zd

U
nh

oš
ť

P
av

lo
v

H
os

tiv
ic

e

D
ob

ro
ví

z

K
ně

že
ve

s

H
or

o
m

ěř
ic

e 
st

ře
d

P
ře

dn
í K

o
pa

ni
na

H
or

o
m

ěř
ic

e 
JV

Ř
ep

y

B
ílá

 H
or

a

S
uc

hd
ol

LAeq,16 h LAeq,8h


