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1 ÚVOD
Cílem této publikace je pøedloit orgánùm státní správy a samosprávy, jako
i obecné a irí odborné veøejnosti základní pøehled o souèasném stavu vìcné
problematiky hluku v prostøedí, podat pøehled o souèasných (i nìkterých pøipravovaných) legislativních regulativech, jimi se management této problematiky v Èeské republice øídí (èi bude øídit), i uvést nìkteré pøíklady prací, vztahujících se k øeení hlukových problémù v praxi.
Z celé rozsáhlé kály problematiky hluku v prostøedí je zamìøení publikace
výslovnì smìrováno na hluk v ivotním prostøedí. Problematika hluku v pracovním prostøedí je proto implicitnì obsaena jenom v legislativì, vztahující se
k systémovému pokrytí hluku jako sloky prostøedí.
Primárními adresáty publikace jsou zejména orgány státní správy a samosprávy na úrovni krajù, sekundárními pak pøísluné orgány obcí s pøenesenou
pùsobností. Jiné vyuití publikace je, samozøejmì, vítáno.
Pokud v dnení informaèní explozi pøispìje tento materiál ke zvýení obecné informovanosti o hluku v prostøedí, editor i autor budou mít za to, e jejich
snaha se neminula ani úèinkem, ani adresáty.
Mgr. Miroslav Bu,
odbor environmentálních rizik
Ministerstva ivotního prostøedí ÈR,
editor
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2 FENOMENOLOGIE HLUKU aneb
IDENTIFIKACE A CHARAKTERIZACE
Zvuky jsou pøirozenou a dùleitou souèástí prostøedí èlovìka, jsou základem
øeèi a pøíjmu informací, mohou pøináet pøíjemné záitky. Zvuky pøíli silné,
pøíli èasté nebo pùsobící v nevhodné situaci a dobì vak mohou na èlovìka
pùsobit nepøíznivì.
Obecnì se zvuky, které jsou nechtìné, obtìující nebo mají dokonce kodlivé úèinky, nazývají hlukem, a to bez ohledu na výi jejich fyzikální parametrizace. To je právì dùvod, proè je nutno hluk povaovat za bezprahovì pùsobící
noxu.
Koncentrovaná definice hluku  vzhledem k výe uvedenému  mùe mít
proto napø. tento tvar:
Hlukem se obecnì rozumí akustický signál, jeho pùsobení èlovìka
pokozuje, ruí, obtìuje.
Nepøíznivé úèinky hluku na lidské zdraví jsou obecnì definovány jako morfologické nebo funkèní zmìny organizmu, které vedou ke zhorení funkcí organizmu, ke sníení kompenzaèní kapacity vùèi stresu nebo ke zvýení vnímavosti k jiným nepøíznivým vlivùm prostøedí.
S urèitým zjednoduením mùeme úèinky dlouhodobého pùsobení hluku
rozdìlit na úèinky specifické, projevující se poruchami èinnosti sluchového
analyzátoru a na úèinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnìní
funkcí rùzných systémù organismu.
Nespecifické systémové úèinky se projevují prakticky v celém rozsahu
výskytu hodnot hluku (to je velmi dùleité !), podílí se na nich èasto stresová
reakce a zahrnují ovlivnìní
 neurohumorální a neurovegetativní regulace,
 biochemických reakcí,
 spánku,
 vyích nervových funkcí jako je uèení a zapamatovávání,
 smyslovì motorických funkcí a
 koordinace.
V komplexní podobì se nespecifické úèinky hluku mohou projevovat ve
formì poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí, jako i ve formì
nemocí, u nich pùsobení hluku mùe pøispìt ke sputìní nebo urychlení vlastního patogenního dìje.
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Za dostateènì prokázané nepøíznivé zdravotní úèinky hluku je v souèasnosti povaováno pokození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární a imunitní systém a nepøíznivé ovlivnìní spánku.
Pùsobení hluku v prostøedí je ovem nutné posuzovat i z hlediska ztíené
øeèové komunikace a dále rovnì z hlediska obtìování, pocitù nespokojenosti,
rozmrzelosti a nepøíznivého ovlivnìní pohody lidí.
Souhrnnì lze nejdùleitìjí souèasné poznatky o základních nepøíznivých
úèincích hluku na lidské zdraví a pocity pohody lidí struènì charakterizovat takto:
Pokození sluchového aparátu je dostateènì prokázáno u pracovní expozice hlukem, a to v závislosti na výi ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A (pro tento fyzikální parametr, který se pouívá k popisu akustických jevù, se
v bìné praxi daleko èastìji pouívá nesprávný, ale vitý termín ekvivalentní
hladina hluku), jako i v závislosti trvání let expozice. Nicménì platí, e riziko sluchového postiení existuje i u hluku v mimopracovním prostøedí pøi rùzných èinnostech spojených s vyí hlukovou zátìí.
Zhorení øeèové komunikace v dùsledku zvýené hodnoty hluku má øadu
prokázaných nepøíznivých dùsledkù v oblasti chování a vztahù, vede k podrádìnosti a pocitùm nespokojenosti. Mùe vak vést i k pøekrývání a maskování
dùleitých signálù, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou
skupinou jsou staøí lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé dìti v období osvojování øeèi.
Nepøíznivé ovlivnìní spánku se prokazatelnì projevuje obtíemi pøi usínání, probouzením, zmìnami délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM
(rapid eyes movements) fáze spánku. Mùe dále docházet ke zvýení krevního tlaku, zrychlení srdeèního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, zmìnám dýchání. Efekt narueného spánku se projevuje i následující den napø. rozmrzelostí,
zhorenou náladou, sníením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýenou únavností. Objektivnì bylo prokázáno i zvýení spotøeby sedativ a lékù na spaní.
K naruení spánku vede jak ustálený, tak i promìnný hluk.
Senzitivní skupinou populace jsou starí lidé, lidé pracující na smìny, lidé
s funkèními a mentálními poruchami, osoby s potíemi se spaním.
Dùleité pøitom je to, e obecnì k adaptaci lidí na ruení spánku hlukem
nedochází v hluèných lokalitách ani po více letech.
Ovlivnìní kardiovaskulárního systému a psychofyziologické úèinky hluku
byly prokázány v øadì epidemiologických studií a laboratorních pokusù. Naznaèují, e úèinky hluku mohou být jak pøechodné v podobì zvýení krevního
tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formì hypertenze a ischemické choroby srdeèní (ICHS).
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Výsledky studií zamìøených na vztah hlukové expozice a projevù poruch
duevního zdraví zatím nejsou jednoznaèné. Nepøedpokládá se, e by hluk
mohl být pøímou pøíèinou duevních nemocí, ale patrnì se mùe podílet na
zhorení jejich symptomù nebo urychlit rozvoj latentních duevních poruch.
Souvislosti mezi hlukovou expozicí a úèinky na duevní zdraví byly nalezeny
u ukazatelù jako je spotøeba lékù, výskyt nìkterých psychiatrických symptomù
a hospitalizací.
Nepøíznivé ovlivnìní výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno pøevánì
v laboratorních podmínkách u dobrovolníkù. Zvlátì citlivá na pùsobení zvýené hluènosti je tvùrèí duevní práce a rovnì plnìní úkolù spojených s nároky
na pamì, soustøedìnou a trvalou pozornost a komplikované analýzy. V reálných podmínkách bylo v závislosti na hluku prokázáno v okolí velkých leti
zhorené osvojování ètení u dìtí kolního vìku.
Nejobecnìjí reakcí lidí na hlukovou zátì je pocit obtìování hlukem.
Pøi obtìování hlukem se uplatòuje jak emoèní sloka vnímání, tak i sloka
poznávací (tj. ruení hlukem pøi rùzných èinnostech). Hluk v tomto pøípadì
vyvolává celou øadu negativních emoèních stavù, mezi které patøí pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a patné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznadìje
nebo vyèerpání. Dùleité je, e u kadého èlovìka existuje urèitý stupeò senzitivity, respektive tolerance k ruivému úèinku hluku, a to jako významnì osobnostnì fixovaná vlastnost jedince. V normální populaci se vyskytuje 10-20 %
vysoce senzitivních osob, stejnì jako je i výskyt osob velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace víceménì platí závislost míry obtìování na
velikosti hlukové zátìe.
Pøi posuzování tìchto dùsledkù hluku pùsobení je ale tøeba mít na pamìti,
e kromì senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleí i na øadì dalích
neakustických faktorù sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. (To
pak napø. vede k rùzným výsledkùm studií, které prokazují u stejných hodnot
hluku rùzného pùvodu rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky pøi stejných zdrojích i hodnotách hluku na rùzných lokalitách.)
Významnou úlohu hraje i vztah ke zdroji hluku, i pocit do jaké míry jej èlovìk
mùe ovlivòovat, nebo zda pro nìj má hluk nìjaký ekonomický význam (je rozdíl, zda cirkulárku pouívám já nebo soused). Mení rozmrzelost pùsobí hluk,
u nìj je pøedem známo, e bude trvat jen po urèitou vymezenou dobu. Pøíznivì pùsobí i nabídnuté východisko, napø. nabídka monosti pøestìhovat se v pøípadì nutnosti do hotelu po dobu provádìní nejhluènìjích stavebních operací.
Závislost je i mezi nepøíznivým proíváním hluku a délkou pobytu v téme bytì
èi jiném prostøedí. Rozmrzelost mùe vzniknout po víceleté latenci a s délkou
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konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. Kromì toho vak mùe být významnì
ovlivnìna zdravotním stavem.
Kromì pøímých negativních emocí je moné hodnotit obtìování hlukem
i podle nepøímých projevù, jakými jsou zavírání oken, nepouívání balkónù, stìhování, stínosti a petice. Vysoké hodnoty hluku vedou i k nepøíznivým projevùm
v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedincù zvyovat agresivitu
a redukují pøátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde hraje i zhorená
øeèová komunikace; výsledky studií ukazují, e je více sníena ochota ke slovní
pomoci (poradit v orientaci, upozornit na nehodu), ne k pomoci fyzické.
Za zapamatování hodné pak je toto:
1. Hluk ze stacionárních zdrojù, napø. z prùmyslových závodù, je více obtìující neli hluk z dopravy.
2. Pøi kombinovaném pùsobení více ruivých zdrojù hluku dochází ke kumulaci jejich obtìujícího úèinku.
Zvýení celkové nemocnosti bylo pak zjitìno v øadì epidemiologických
studií u souborù obyvatel, neprofesionálnì exponovaných vysokými hodnotami
hluku. Nejpravdìpodobnìjím vysvìtlením tohoto jevu je dùsledek pùsobení
chronického stresu.
V této souvislosti upozoròujeme na pregnantní text J. Havránka (z roku 1990
! ), který obsahuje zdùvodnìní nutnosti zabývat se ochranou proti hluku i popis
reálných moností realizace takové ochrany.
V Èeské republice je vztah mezi hluèností a výskytem ukazatelù zdravotního stavu u obyvatel ÈR obsáhle a po mnoho let sledován v rámci Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k ivotnímu prostøedí. Získané výsledky potvrzují úzkou vazbu sledovaných ukazatelù poèet osob obtìovaných venkovním hlukem, procento osob se patným spánkem a obtíným
usínáním nebo osob pouívajících dennì sedativa zejména na noèní ekvivalentní hladinu akustického tlaku A (LAeq noc). V prùbìhu monitoringu byla
nìkolikrát ovìøena i statisticky významná závislost mezi noèní LAeq a celkovou nemocností na civilizaèní choroby. Výsledky tohoto projektu tak umoòují
predikovat zvýení procenta postiených osob v dané lokalitì v závislosti na
zvýení hluènosti (platí to vak i obrácenì  pøi sníení imisních hodnot hluku
v noèní dobì lze predikovat, o kolik se sníí poèet postiených osob).
V souèasné dobì se v Èeské republice analýza rizik z hluku ve venkovním
prostøedí  i díky výsledkùm zmínìného monitoringu - stává nástrojem, je se
z pozice dosavadní sporadické procedury, uplatòované pøedevím v oblasti
dokumentací a posudkù EIA, dostává do pozice legislativnì vyadovaného
standardního postupu. Za zdùraznìní stojí pak pøedevím to, e v této analýze
8
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rizik hluku jde o hlavnì o problematiku zdravotních rizik hluku.
V Evropské unii je Evropskou komisí vìnována pozornost hluku v prostøedí u po nìkolik desetiletí, enormnì zvýená pozornost problematice hluku ve
venkovním prostøedí se vak projevila a v posledních pìti letech.
Zásadní pohled na øeení hlukových problémù ve venkovním prostøedím
není v EU dán jenom tím, e se odstraòují následky hluku, vyvolané nìjakou
èinností, ale pøedevím tím, e se sniuje  èi a eliminuje  vliv zdrojù hluku,
které hluk generují.
Tím pøímo vzniká dvojí typ prostøedkù pro øízení hluku v prostøedí, a sice:
a) Øízení v oblasti zdrojù hluku (regulace v emisní oblasti); tato èást problematiky øízení hluku zahrnuje pak limitní èi alespoò informativní poadavky
na emise hluku dopravních prostøedkù, strojù, výrobkù a zaøízení.
b) Øízení v oblasti pøíjmu hluku (regulace v imisní oblasti); v tomto pøípadì
jde o naplòování strategického zámìru sniování poètu obyvatel EU zasaených hlukem v denní dobì o hodnotách vyích ne stanovený limit (jím je
v tomto pøípadì LAeq = 65 dB), a to o 10 % v roce 2010 oproti stavu v roce
2000, a o 20 % v roce 2020 oproti stavu v roce 2000. Odhadovaný poèet
obyvatel EU zasaených v roce 2000 hlukem o LAeq více ne 65 dB byl 100
miliónù obyvatel.
Ze stejných dùvodù, jako byly uvedeny ji v úvodu této publikace, se vak
v dalím budeme zabývat jenom problematikou hluku v ivotním prostøedí.
(Legislativu pro oblast emisí hluku nicménì v publikaci uvedeme).
Konkrétní problémy v oblasti hluku ve venkovním prostøedí byly v devadesátých letech minulého století deklarovány v V. akèním programu EU, z nìj
vyplynulo, e ke globálním problémùm EU v oblasti hluku ve venkovním prostøedí patøí:
 Hluk leteckého provozu
 Hluk eleznièního provozu
 Hluk silnièní dopravy
 Hluk v území
 Vyuívání hlukových map
Z materiálù EU, vztahujících se k environmentálnímu hluku, vyplývá, e
v oblasti øízení hluku ve venkovním prostøedí existují problémy globální úrovnì a problémy lokální úrovnì.
K tomu jako vysvìtlení uvádíme, e dìlení problémù hluku na problémy globální a lokální úrovnì má nejenom metodický smysl, nebo:
Bez oetøení globální úrovnì nelze docílit úspìchù v lokální úrovni - do problematiky lokální úrovnì se toti promítají vstupy dané globální úrovní (typic9
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kým pøíkladem této skuteènosti jsou centrálnì stanovené emisní limity hluku
vozidel a lokální výskyt vozidel prakticky vude tam, kde existují dopravní
cesty).
Dle principu subsidiarity se vak problémy mají øeit na té úrovni, kde vznikají  lokální problémy se tedy nemají pøenáet do øeení na vyích úrovních.
Jak lze nahlédnout, jednoduchá klasifikace problematiky se tak stává návodem k jednání.
Z výe uvedeného výètu je patrné, e globální problémy v Evropské unii
mají spoleèného jmenovatele  je jím doprava.
Reakcí na tuto identifikaci problémù v oblasti environmentálního hluku
v EU bylo vypracování Smìrnice 2002/49/EC, která se zabývá hodnocením
a managementem environmentálního hluku, a to tak, e zmínìnou smìrnicí jsou
pokryty uvedené globální problémy. Z èasového hlediska pokrývá smìrnice
2002/49/EC období a do roku 2013.
Hlavní charakteristiky smìrnice 2002/49/EC, i dùvody, které vedly k jejímu
vypracování, jsou:
1. Smìrnicí je dán jednotný rámec pro hodnocení a management expozice
obyvatelstva hlukem v ivotním prostøedí; tento rámec je pro èlenské státy
závazný.
2. Jednotný pøístup k øeení problematiky environmentálního hluku je dán harmonizovanými hlukovými indikátory a harmonizovanými metodami hodnocení hluku.
3. Protoe hluk rùzných zdrojù má i rùzné úèinky z hlediska relace dávka úèinek, jsou tyto skuteènosti v návrzích indikátorù a metod hodnocení
obsaeny.
4. S pouitím harmonizovaných hlukových indikátorù a harmonizovaných
metod hodnocení jsou definovány postupy pro sbìr dat o hlukové expozici
obyvatelstva; ta se vyjadøuje v hlukových mapách.
5. Informace o hlukové expozici musejí být pøístupné veøejnosti, a to proto, e
takové informace budou základem pro tvorbu lokálních akèních plánù
ochrany proti hluku. Tyto informace budou rovnì východiskem nejenom
pro stanovení cílù v oblasti hluku na úrovni EU, ale i pro vypracování dalí
strategie ochranných opatøení proti hluku a jejich plnìní na úrovni EU.
6. Jednotlivé èlenské státy jsou povinny stanovit národní limity hluku v komunálním prostøedí v deskriptorech, jimi jsou harmonizované hlukové indikátory. Zmínìné limity nemusí být nutnì jednotné pro vechny èlenské
státy. Na základì veøejné publikace limitù, hlukových map a akèních plánù
ochrany proti hluku budou ovem moci jednotlivé èlenské státy porovnávat
10
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vzájemnou hlukovou situaci, pøístupy k jejímu øeení a dosaený pokrok.
7. Environmentální hluk je pro úèely smìrnice definován jako hluk generovaný lidskými aktivitami (silnièní dopravou, eleznièní dopravou, leteckou
dopravou, prùmyslovými èinnostmi, rekreaèními aktivitami), který je vnímán v obývaném (ne tedy jen v obytném!) prostøedí (jmenovitì se to
týká obydlí a jejich okolí, veøejných parkù, kol). Principiálnì je taková definice hluku velmi iroká, smìrnice se vak explicitnì zabývá jenom hlukem
silnièní dopravy, eleznièní dopravy, letecké dopravy a prùmyslovým hlukem. Nezabývá se hlukem pùsobeným faunou (ivoèichy), pøírodou, sousedským hlukem a hlukem, který generuje samotná exponovaná osoba;
smìrnice se rovnì nezabývá hlukem v pracovním prostøedí, hlukem
v dopravních prostøedcích a hlukem vyvolávaným vojenskou èinností.
8. Smìrnice vychází z toho, e zdravotní dùsledky hluku v prostøedí mohou být
nìkolikerého druhu. To, zda se u konkrétních osob projeví èi neprojeví,
velmi závisí na individuální citlivosti jednotlivých osob na hluk. Hluková
politika by proto mìla být zaloena na takových výsledcích poznání, které
berou v úvahu té interindividuální variace v citlivosti vnímání hluku.
9. Nejdùleitìjím dùsledkem hluku, vyjadøovaným poètem ovlivnìných lidí,
je obtìování hlukem; toto obtìování se urèuje na základì strukturovaných terénních prùzkumù. Obtìování je pak z pohledu smìrnice výraznì
spojeno s takovými specifickými projevy, jako je nutnost zavírat okna kvùli
neruenému spánku èi z dùvodù vyhnutí se komunikaèním interferencím,
právì tak jako nutnost zavírat okna kvùli neruenému poslechu televize, rozhlasu a hudby. Znaèným negativním dùsledkem hluku, který je uvaován ve
smìrnici, je i sníení schopnosti dìtí uèit se.
10.Je zøejmé, e u lidí, kteøí se stìují na obtìování hlukem, dochází ke sníení kvality ivota a toto sníení kvality ivota se týká nejménì 25 % populace zemí Evropské unie. Procento populace obyvatelstva EU, které udává
váné ruení spánku hlukem, je v rozmezí 5 a 15 %.
11. Kromì zjitìní uvádìných v bodì 9 jsou dùleité i ekonomické odhady roèních kod pùsobených hlukem. Tyto odhady se v dobì vypracovávání smìrnice pohybovaly v rozmezí 13 a 38 miliard EURO. Odhady roèních kod
pùsobených hlukem jsou dány sníením cen nemovitostí (obecnìji sníením
cen za bydlení), náklady na lékaøskou péèi, sníením moností vyuívání
území a ztrátou z produkce za neodpracovanou pracovní dobu.
12. Neèinnost v oblasti ochrany proti hluku by znamenala, e souèinnost a efektivita práce v oblasti ochrany proti hluku by se na úrovni EU nezvyovala a e
problém hluku i se svými dùsledky by se nadále zvyoval. Navíc by v dùsled11
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ku nárùstu populace a zvyování její mobility enormnì rostly náklady na pøítí
protihluková ochranná opatøení. Souèasnì by to té znamenalo, e by se sníená kvalita ivota cca 100 milionù nynìjích obyvatel EU nezlepovala.
Globální charakterizace postupù, i základních poadavkù, obsaených ve
smìrnici 2002/49/EC bude (ve zkráceném rozsahu) uvedena v kapitole 4.

3 EMISNÍ A IMISNÍ PROBLEMATIKA
HLUKU
Podstatu rozliování mezi emisemi a imisemi hluku tvoøí vazba, kterou má
hluk ke zdroji, je ho vyvolává, èi vazba hluku k místu jeho pøíjmu.
Zabýváme-li se charakteristikami akustické energie, kterou generuje nìjaký
zdroj hluku, jenom ve vztahu ke zdroji hluku (nezávisle na tom, jakými akustickými parametry tuto akustickou energii popisujeme), jde o hlukové emise.
Pokud nás zajímá akustická energie v místì jejího pøíjmu pøíjemcem, jde
o hlukové imise.
Je zøejmé, e hlukové emise jsou nezávislé na kvalitách okolního prostøedí.
V pøípadì hlukových imisí je to vak jinak. Velikost akustické energie
v místì jejího pøíjmu pøíjemcem závisí jednak na
a) hlukových emisích zdroje,
b) zpùsobu íøení akustické energie z místa jejího vzniku k místu jejího pøíjmu
pøíjemcem.
Výe popsanému zpùsobu rozliování hlukových emisí a hlukových imisí
odpovídají pak i regulativy, jimi se práce v oblasti hlukových emisí a hlukových imisí øídí.

Regulativy pro oblast emisí

Prostøedky pro popis emisních akustických charakteristik zdrojù hluku jsou
dány èeskými technickými normami, které obsahují obecnì známé a ovìøené
postupy pro identifikaci a popis akustických vlastností zdrojù hluku. V souèasné
dobì jsou do souboru èeských technických norem ji zavedeny vechny normy
ISO z oblasti akustiky a vechny normy EN, které ji nabyly úèinnosti a nejsou ve
zmìnovém èi schvalovacím øízení. Do tohoto souboru èeských technických norem
patøí i vechny akustické normy, týkající se hluku dopravních prostøedkù.

12
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Vechny zmiòované podklady jsou k dispozici v knihovnì Èeského normalizaèního institutu, resp. je lze koupit v pøísluných prodejnách. Jejich výèet na
tomto místì by byl velmi rozsáhly a protoe pro splnìní cíle a zámìru této publikace nejsou nezbytné, nebudeme se jimi dále zabývat.
Pro tuto oblast práce s hlukem je dùleitý tento závìr: legislativní prostøedky pro regulaci hlukových emisí v èeské technické legislativì existují a jsou
i bìnì pouívány.
Regulativem jiného typu, který je vak do oblasti hlukových emisí rovnì
zamìøen, je Naøízení vlády è. 342 ze dne 3. záøí 2003, kterým se mìní naøízení
vlády è.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poadavky na výrobky z hlediska emisí hluku. Zmínìné naøízení vlády è. 342/2003 Sb., je provádìcím pøedpisem k Zákonu è. 22/1997 Sb., o technických poadavcích na výrobky
a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 71/2000 Sb., zákona è. 102/2001 Sb., a zákona è. 205/2002 Sb. Z hlediska vztahu èeské legislativy a legislativy EU je naøízení vlády è.342/2003 Sb., transpozicí smìrnice
2000/14/EC do legislativy ÈR.
Protoe obecnì není známo, èeho se problematika Naøízení vlády
è. 342/2003 Sb., kterým se mìní naøízení vlády è.9/2002 Sb., kterým se stanoví
technické poadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (dále jen naøízení
vlády è.342/2003 Sb.,), týká, zmíníme se o ní struènì, pøesto vak v takovém
rozsahu, aby postaèil pro pochopení obsahu a cíle tohoto naøízení, jako i pro
uvìdomìní si souvislostí a vztahù s environmentálním hlukem.
Naøízení vlády è. 342/2003 Sb., obsahuje jednak poadavkové mezní hodnoty (limity) pro vyjmenované skupiny strojù, výrobkù a zaøízení, jednak poadavky na informaèní uvádìní akustických emisních hodnot pro dalí vyjmenovanou skupinu strojù, výrobkù a zaøízení. V prvním pøípadì platí to, e emisní
limity hluku vyrábìných, dováených èi vyváených strojù, výrobkù a zaøízení
v rámci èlenských státù EU nesmìjí být pøekroèeny, ve druhém pøípadì jde
o konkrétnì stanovenou informaèní povinnost výrobcù, dovozcù èi prodejcù
strojù, výrobkù a zaøízení, která se vztahuje na výrobce, dovozce a prodejce
z èlenských státù EU. V obou pøípadech vak musejí být akustické parametry
vyjmenovaného výrobku, poadované tímto naøízením vlády, uvedeny na títku, který je pøedepsaným zpùsobem umístìn na stroji, výrobku èi zaøízení.
Tím se v rámci EU plní princip pøedbìné opatrnosti, a sice takto: nejdøíve
nastupuje omezování hluku u zdroje a teprve potom dochází k omezování hlukové zátìe prostøedí dalími zpùsoby.
Pøi takovémto postupu zùstávají zachovány jak strategické, tak operaèní
monosti sniování zátìe prostøedí hlukem, nebo jak pro výhled, tak i pro
13
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souèasnost mùeme navrhovat a pouívat pro venkovní prostøedí stroje,
výrobky a zaøízení o akusticky pøíznivìjích parametrech. Máme toti zaruèeno, e oèekávané sníení bude i legislativnì zaruèeno.
Ovìøováním akustických emisních vlastností (pøedepsaným zpùsobem) stanovených výrobkù se zabývají autorizované osoby, kontrola dodrování pøedepsaného zpùsobu deklarování akustických emisních vlastností stanovených
výrobkù je v kompetenci Èeské obchodní inspekce.

Regulativy pro oblast imisí

Základní legislativou pro oblast imisí hluku je zákon è. 274 ze dne 7. srpna
2003, kterým se mìní nìkteré zákony na úseku ochrany veøejného zdraví a naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku
a vibrací, které je provádìcím právním pøedpisem k tomuto zákonu.
Zákon è.274/2003 Sb., kterým se mìní nìkteré zákony na úseku ochrany veøejného zdraví, nabyl úèinnosti dnem 1. øíjna 2003, naøízení vlády è.502/2000 Sb.,
o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací nabylo úèinnosti ji
dnem 1. ledna 2001. V souèasné dobì je zmínìné naøízení vlády novelizováno.
Zákonem è. 274/2003 Sb., kterým se mìní nìkteré zákony na úseku ochrany
veøejného zdraví, byl zmìnìn døívìjí zákon è.258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní zákona
è. 254/2001 Sb., zákona è. 274/2001 Sb., zákona è. 13/2002 Sb., zákona
è. 76/2002 Sb., zákona è. 86/2002 Sb., zákona è. 120/2002 Sb., zákona
è. 309/2002 Sb., a zákona è. 320/2002 Sb., (dále jen zákon è.274/2003 Sb.,).
V oblasti hluku a vibrací dolo v zákonì è.274/2003 Sb., ke zmìnám § 30 a
34 pùvodního zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví, které byly spolu s § 105 tého zákona - stìejními legislativními ustanoveními z hlediska
ochrany pøed hlukem a vibracemi. V zákonì è.274/2003 Sb., stìejní význam §
30  34 zùstal zachován.
Limitní hodnoty pro stanovení nejvýe pøípustných hodnot hluku v prostøedí jsou dány provádìcím pøedpisem k citovanému zákonu. Tímto provádìcím
pøedpisem je naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací. Na venkovní prostøedí se zejména vztahuje pøíloha
èíslo 6 zmínìného naøízení.
Dikce pøísluného paragrafu naøízení vlády, vztahující se k venkovnímu prostøedí, spolu s citací pøílohy è. 6 je uvedena v následujícím textu:
§ 12 Nejvyí pøípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadøují ekvivalentní hladinou
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akustického tlaku A LAeq,T V denní dobì se stanoví pro osm nejhluènìjích
hodin, v noèní dobì pro nejhluènìjí hodinu. Pro hluk z dopravy na veøejných komunikacích a eleznicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví
pro celou denní a noèní dobu. Pro úèely územního plánování se vyjadøuje
24-hodinovou dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ldvn a noèní dlouhodobou
ekvivalentní hladinou Ln.
(2) Nejvyí pøípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním
prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví souètem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a pøísluné korekce pro denní nebo noèní
dobu a místo dle pøílohy è. 6 k tomuto naøízení. Pro vysoce impulsní hluk se
pøipoète dalí korekce  7 dB.
(3) Nejvyí pøípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním
prostoru z leteckého provozu se stanoví souètem základní hladiny hluku
LAeq,T = 65 dB a pøísluné korekce pro denní a noèní dobu a místo podle pøílohy è. 7 k tomuto naøízení.
(4) Nejvyí pøípustné dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn a Ln se èíselnì rovnají nejvyím pøípustným ekvivalentním hladinám akustického tlaku LAeq,T
pro denní a noèní dobu.
(5) Pro provádìní povolených staveb je pøípustná korekce + 10 dB k základní
nejvyí pøípustné ekvivalentní hladinì akustického tlaku A a to v dobì od 7
do 21 hodin stanovené podle odstavce 2. Hluk ze stavební èinnosti se vypoète zpùsobem uvedeným v pøíloze è. 6 k tomuto naøízení.
(6) Pokud by bylo technicky prokázáno, e ve stávající situaci zástavby po vyèerpání vech prostøedkù jejich ochrany pøed hlukem, není technicky moné
dodret ustanovení odstavcù 1 a 3, je moné potøebnou ochranu pøed hlukem
zajistit izolací chránìného objektu tak, aby bylo vyhovìno podmínkám podle
§ 11. Pøitom musí být zachována monost potøebného vìtrání.
Tabulka è.1. Pøíloha è. 6 k naøízení vlády è. 502/2000 Sb.
Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru
Zpùsob vyuití území
Korekce [dB]
Nemocnice  objekty
02)
Nemocnice  území, láznì, koly, stavby pro bydlení a území
+ 51), 3), 4)
Výrobní zóny bez bydlení
+ 203)
Pro noèní dobu se pouije dalí korekce  10 dB s výjimkou hluku z eleznice, kde se pouije korekce  5 dB.
15
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1)

2)
3)

4)

Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (napøíklad továrny, výrobny,
dílny, prádelny, stravovací a kulturní zaøízení) a z jiných stacionárních zdrojù (napøíklad vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty).
Pro zdroje hluku uvedené v poznámce 1) platí dalí korekce  5 dB.
V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na tìchto komunikacích
pøevaující a v ochranném pásmu drah, se pouije dalí korekce + 5 dB.
V pøípadì hluku pùsobeného starou zátìí z pozemní dopravy je moné
pouít dalí korekci +12 dB

Velmi dùleitým pojmem v citovaném naøízení vlády je termín stará hluková zátì. Ta je definovaná jako  stávající stav hluènosti ve venkovním
prostoru pùsobený hlukem z dopravy historicky vzniklý do dne úèinnosti tohoto
naøízení.
Jinými slovy  jde o hluk, který se vyskytoval v daném místì pøed 1. lednem
2001.
Legislativním vymezením pojmu stará hluková zátì se ve venkovním
prostøedí definovaly oblasti, jejich akustická situace je natolik nevhodná, e
jakékoli navýení hodnot LAeq není pøípustné bez speciálního posouzení takové situace; procedura, kterou se takové speciální posouzení uskuteèòuje, pak
finálnì musí vést k rozhodnutí o vydání èi nevydání èasovì omezeného povolení pro provoz posuzovaného nadlimitního zdroje/zdrojù hluku.
Dalí dùsledek zavedení pojmu stará hluková zátì do èeské legislativy je
ten, e atribut staré hlukové zátìe vytváøí i preference pøi rozhodováních
o výbìru území, v nich by mìlo dojít ke zlepení stavu akustické situace tamté (poznamenáváme ovem, e výe hodnot LAeq není jediným kriteriem pøi
stanovování poøadí naléhavosti øeení  bez rizikové analýzy hluku, spojené
s postupy cost-benefit analýzy nelze obecnì dojít k optimálním  èi alespoò
optimalizovaným  øeením).
Kromì výe uvedených základních legislativních materiálù tvoøí dalí legislativu pro práci s hlukem v území jetì zákon è.76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování zneèitìní, o integrovaném registru zneèiování
a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném znìní (zákon è. 76/2002 Sb., byl novelizován zákonem è.521/2002 Sb.  nadále budeme tento novelizovaný zákon
oznaèovat jen zákon o integrované prevenci) a zákon è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ivotní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(dále jen zákon o posuzování vlivu na ivotní prostøedí).
Úèelem zákona o integrované prevenci je, v souladu s právem Evropských
spoleèenství, dosáhnout vysoké úrovnì ochrany ivotního prostøedí jako celku,
16
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zabezpeèit integrovaný výkon veøejné správy pøi povolování provozu zaøízení
a zøídit a provozovat integrovaný registr zneèiování ivotního prostøedí.
Zmínìným zákonem je do èeské legislativy transponována Smìrnice
96/61/EC o integrované prevenci pøed zneèitìním. Ta stanoví pro vechny
prùmyslové instalace obecnou povinnost, specifikovanou jako povinnost pøijmout vechna vhodná preventivní opatøení proti zneèitìní, a to zejména aplikacemi nejlepích dostupných technologií (BAT). Tento poadavek musí být
v èlenských krajinách EU implementován nejpozdìji v roce 2007, a to prostøednictvím zvlátních povolení, stanovujících emisní limitní hodnoty a/nebo
ekvivalentní technická opatøení. Tato povolení musí obsahovat i stanovení poadavkù na monitorování a povinnost pøedávání dat pøísluným institucím, a to
tak, aby tato data umonila kontrolu vydaných povolení.
Faktor Hluk není sice v zákonì o integrované prevenci výslovnì specifikován, povinnost zabývat se jím je vak daná ustanoveními pøíloh è. 2 a 3 tohoto zákona, zejména pak bodem 10 pøílohy è.3 k zákonu. V tomto bodì se uvádí
hledisko, které musí pøísluný úøad pøi urèování nejlepích dostupných technik
buï obecnì, anebo v urèitých pøípadech, se zøetelem k oèekávaným nákladùm
a výnosùm plánovaného opatøení a se zøetelem k principùm prevence a pøedbìné opatrnosti, zohlednit.
Hlediskem je Poadavek prevence nebo omezení celkových dopadù na
ivotní prostøedí a rizik s nimi spojených na minimum.
Vìcnì obdobným zpùsobem je vystavìn i poadavek ochrany proti hluku
v zákonì è.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ivotní prostøedí. Konkrétní
odkazy na práci s hlukem jsou pak uvedeny v pøílohách 2  4 k tomuto zákonu.
V pøíloze 2 Zásady pro zjiovací øízení se hluku týká poloka II Charakteristika zámìru, konkrétnì bod 5 Zneèiování ivotního prostøedí a obtìování
obyvatelstva, z obsahu pøílohy è. 3 Náleitosti oznámení vyplývá, e hluk
nemùe být ani tady opomenut, a nejkonkrétnìji se poadavek na práci s hlukem
uvádí v pøíloze è.4 Náleitosti dokumentace èást B Údaje o zámìru poloka
III Údaje o výstupech bod 4 Ostatní (napø. hluk a vibrace, atd. ).
Spoleèným jmenovatelem technického øeení problematiky Hluk v obou
zákonech je pak to, e hluk musí být nejdøíve identifikován a pak musí následovat  v pøípadì, e je to potøeba  opatøení na na ochranu proti nìmu.
Regulativem, který se pro hluk ve venkovním prostøedí pøipravuje, je návrh
zákona o hodnocení a sniování hluku v ivotním prostøedí. Tímto zákonem
bude do právního øádu Èeské republiky transponována smìrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. èervna 2002 o hodnocení a øízení
hluku ve venkovním prostøedí.
17
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Cílem zákona je definovat na základì stanovených priorit spoleèný pøístup
k vyvarování se, prevenci nebo omezení kodlivých èi obtìujících úèinkù hluku
ve venkovním prostøedí a poskytnout základ pro pøípravu opatøení ke sniování
hluku generovaného velkými zdroji hluku, zejména silnièní a eleznièní dopravou, infrastrukturou, letadly a zaøízeními urèenými k pouití ve venkovním prostoru, jako i prùmyslovými zaøízeními a mobilními strojními zaøízeními.
Návrh zákona øeí také problematiku hlukového mapování, které mùe
poskytnout údaje potøebné k vyjádøení hluku vnímaného v dané oblasti. Následnì zpracované akèní plány na sníení hluènosti, vypracované po konzultaci
s veøejností, by mìly stanovit prioritní postupy pro taková øeení. Zákon pracuje s harmonizovanými hlukovými indikátory (ty se lií od bìnì pouívaných
deskriptorù LAeq !).
Nabytí úèinnosti zákona se pøedpokládá od 1.7.2004.

4 AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI
HLUKU
Pøehled legislativy vztahující se k problematice hluku v prostøedí umoòuje
i výèet nejdùleitìjích aktuálních problémù v této oblasti.
Ze strategického hlediska jsou významovì nejdùleitìjími problémy
a) øeení problematiky staré hlukové zátìe,
b) øeení poadavkù smìrnice 2002/49/EC, tj. hlukové mapování a pøíprava
a realizace akèních plánù.
Z èasového hlediska je na prvním místì øeení problematiky staré hlukové
zátìe  zákon è.274 u nabyl úèinnosti a odkladný úèinek pro plnìní jeho
poadavkù v oblasti staré hlukové zátìe v nìm obsaen není. Povaujeme za
vhodné upozornit na to, e v souvislosti se starou hlukovou zátìí se poadavky na její øeení ponejvíce soustøeïují na problematiku øeení staré hlukové zátìe ze silnièní dopravy a problematika staré hlukové zátìe hluku
eleznièní dopravy je ponìkud opomíjena (je sice nabíledni, e nejvíce problémù k øeení bude právì v okolí tras silnièní dopravy, nicménì  chtìná èi
nechtìná  vylouèení problému staré hlukové zátìe eleznièní dopravy by se
v systému øeení staré hlukové zátìe nemìlo vyskytovat).
Øeení poadavkù smìrnice 2002/49/EC v navrhovaném znìní zákona
o hodnocení a sniování hluku v ivotním prostøedí je oproti øeení problemati18
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ky staré hlukové zátìe èasovì posunuto.
Realizaci zmínìného zákona je moné rozdìlit do tøí charakteristických etap.
V 1. etapì (identifikaèní) budou poøízeny strategické hlukové mapy, v navazující 2. etapì (návrhové) budou vypracovány akèní plány. První etapa konèí
v roce 2007, druhá etapa v roce 2008. Finální etapou je 3. etapa (realizaèní),
která bude následovat bezprostøednì po schválení závìrù 2. etapy (tìmito závìry budou akèní plány). Dùleité je to, e vechny tøi fáze jsou obsahovì pøesnì
urèeny, a sice takto:
Poadavek vypracovat strategické hlukové mapy a následnì akèní plány 
v termínu do 18.7.2008  se týká
 aglomerací s více ne 250 000 obyvateli,
 okolí hlavních pozemních komunikací, po kterých projede více ne est
miliónù vozidel za rok,
 okolí hlavních eleznièních tratím po kterých projede více ne 60 000 vlakù
za rok,
 okolí hlavních leti; hlavními letiti jsou civilní letitì s více ne 50 000
starty a pøistáními za rok.
V této souvislosti je dùleité jetì vìdìt, e zmínìný cyklus má pìtiletou
periodu  skonèení celého dalího cyklu hlukového mapování a akèních plánù
se ve smìrnici 2002/49/EC (i v návrhu zákona o hodnocení a sniování hluku
v ivotním prostøedí) poaduje do pìti let od ukonèení prvního cyklu vypracování hlukových map a akèních plánù.
Ostatní poadavky, dané legislativou (viz pøedchozí kapitola 3) jsou buï
øeením ad hoc vzniklých problémù (napø. øeení problematiky EIA), nebo mají
kontinuální charakter (viz naøízení vlády è.502/2000 Sb.).
Do tìchto dvou kategorií spadá pak i øeení problematiky hluku poadované
naøízením vlády è. 342/2003 Sb., kterým se mìní naøízení vlády è.9/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické poadavky na výrobky z hlediska emisí hluku.

5 AKTUÁLNÍ STAV HLUKOVÉHO
MAPOVÁNÍ V ČR
Smìrnice 2002/49/EC a návrh zákona o hodnocení a sniování hluku
v ivotním prostøedí (viz kap.3) pracují s pojmy hluková mapa, strategická
hluková mapa, hlukové mapování, strategické hlukové mapování .
19

hluk.qxd

18.1.2004

16:13

StrÆnka 20

HLUK V PROSTŘEDÍ

Z dùvodù jednoznaènosti je potøebné mezi tìmito pojmy rozliovat.
Hlukovou mapou se rozumí grafický dokument, jím se dohodnutým
zpùsobem popisuje (znázoròuje) akustická situace v prostøedí. Je to statický
dokument identifikaèního typu. Strategickou hlukovou mapou se rozumí grafický dokument, jím se legislativnì pøedepsaným zpùsobem popisuje (znázoròuje) akustická situace v prostøedí. Rovnì je to statický dokument identifikaèního typu.
Hlukovým mapováním se rozumí proces, zahrnující hlukové mapování,
vypracování akèních plánù a jejich realizaci. Pokud pracujeme se strategickými
hlukovými mapami a na nì navazujícími akèními plány a jejich realizacemi, jde
o strategické hlukové mapování.
Pøi zpìtném èasovém pohledu na problematiku popisu stavu akustické situace
ve venkovním prostøedí v ÈR lze konstatovat, e prakticky a do konce minulého
století se grafický popis stavu akustické situace ve venkovním prostøedí omezoval na vypracovávání hlukových map, a to pøevánì na základì mìøení.
Za pøelomový kvalitativní krok v poøizování hlukových map lze oznaèit rok
1998, kdy byla vypracovaná první výpoètová hluková mapa automobilové
dopravy pro rozsáhlejí území; tímto územím byla Mìstská èást Praha 2.
Dalí hlukové mapy (kterých vak ji bylo bylo podstatnì ménì ne jich
bylo do roku 1998) byly poøizované ji pøevánì na základì výpoètù.
Takto byly poøízeny Výpoètová hluková mapa automobilové dopravy pro
rok 2000 pro mìsto Jihlava, Výpoètová hluková mapa automobilové dopravy
Praha 2000 - ta byla vypracovaná v roce 2001 a dále pak Výpoètová hluková
mapa tramvajového provozu Praha 2002, Souètová výpoètová hluková mapa
automobilové dopravy a tramvajového provozu Praha 2002, Výpoètová hluková mapa automobilové dopravy Jièín 2002, 2003.
Poznámka:
Informace o hlukových mapách pro Prahu, resp. Jièín jsou pøístupné na
webových stránkách provozovaných IMIP Praha, resp. MÚ Jièín.
Protoe Praha je v pùsobení hluku na obyvatele nejhùøe postienou oblastí
ÈR (údaje Státního zdravotního ústavu Praha), monosti i výsledky nìkterých
prací z oblasti hlukových map (èi práce s hlukem v území) demonstrujeme
právì na jejím pøíkladì.

Akustická situace v Praze obecně
Nejvýznamnìjím zdrojem nadmìrného hluku pùsobícího na nejvìtí poèet
obyvatel mìsta je automobilová doprava. Poèet automobilù i dopravní výkon se
20
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stále zvyují. I pøes pokraèující výstavbu dopravního okruhu dosahují v prùbìhu celého dne komunikace v hustì obydlené zástavbì v centru mìsta dopravní
nasycenosti. Ke zvýení hluènosti pøispívá v øadì pøípadù stav povrchu vozovek, protihlukové zábrany jsou realizovány jen na malé èásti komunikaèní sítì.
Na nejrunìjích komunikacích v Praze dosahují ekvivalentní hladiny hluku
v denním období hodnot a 80 dB, napø. v ulicích Veletrní, Legerova, Sokolská aj. Výsledky dlouhodobých mìøení potvrzují, e v lokalitách s ustáleným
dopravním øeením a vesmìs naplnìnou dopravní kapacitou se pøíli nemìní
ani hlukové pomìry. Vlivem celodenní zátìe se stírá vliv dopravních pièek.
V hluènìjích lokalitách jsou stabilnì pøekraèovány pøípustné limitní hodnoty
LAeq, a to ve dne i v noci.

Hlukové mapy v Praze
Hlavní mìsto Praha má v oblasti tvorby hlukových map ji dlouholeté zkuenosti. Rekapitulace tìchto aktivit do roku 1999 byla uvedena v døívìjích
roèenkách Praha  P . Jde jak o díla zpracovaná na základì mnoství mìøení (HMAD, Hluková mapa automobilové dopravy, zpracovaná v pìtiletých
intervalech v letech 1976  1996), díla vyuívající kombinaci mìøení a modelových výpoètù (MRHZ, Mapa rozloení hlukové zátìe 19921997, analýza
zátìe obyvatelstva 1998), tak i o díla zpracovaná pouze výpoètem (hluková
mapa pro Mìstskou èást Praha 2, 1998).
V souladu s postupy uplatòovanými v jiných evropských mìstech byl
v letech 2000  2001 øeen projekt zpracování Hlukové mapy automobilové
dopravy v Praze, zaloený ryze na metodice výpoètù a vyuití technologie GIS
a datových fondù mìsta. Výpoètové postupy umonily pøinést s øádovì niími náklady ne jsou náklady za terénní mìøení informace o kritickém zatíení
hlukem v okolí frekventovaných komunikací. Rovnì cílových informací
o akustické situaci ve venkovním prostøedí pøinesly øádovì nepomìrnì více ne
hlukové mapy na základì mìøení a dále umonily a umoòují vyhodnocovat pøípadné zmìny v dopravní i urbanistické situaci (doprava, zástavba, protihluková
opatøení). Výstupní hlukové mapy byly podrobnìji pøedstaveny v roèenkách
Praha P 2001 a Praha P 2002.
V roce 2002 byly vypracovány Výpoètová hluková mapa tramvajového
provozu Praha 2002 a Souètová výpoètová hluková mapa automobilové
dopravy a tramvajového provozu Praha 2002.
Charakteristiky materiálu Souhrnná výpoètová hluková mapa automobilové dopravy a tramvajového provozu Praha 2002
21

hluk.qxd

18.1.2004

16:13

StrÆnka 22

HLUK V PROSTŘEDÍ

1. Souètová výpoètová hluková mapa automobilové a tramvajové dopravy
Praha 2002 byla vypracovaná podle Metodiky pro vypracování výpoètových hlukových map Ministerstva ivotního prostøedí ÈR
2. Byla vypracovaná v deskriptoru LAeq pro denní dobu, jeho pouití pro
posuzování environmentálního hluku je uvedeno v Naøízení vlády
è.502/2000 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací
3. Souètová výpoètová hluková mapa automobilové a tramvajové dopravy
Praha 2002 odpovídá ustanovením Smìrnice 2002/49/EC Evropského parlamentu a Rady Evropy o hodnocení a managementu environmentálního
hluku o pouívání doplòujících hlukových indikátorù pøi hodnocení stavu
akustické situace ve venkovním prostøedí
4. Je typem A hlukových map, co znamená e jde o liniovou imisní mapu;
byla vypracovaná pro deskriptor LAeq, vztahující se k denní dobì 06  22
hodiny.
5. Byla vypracovaná s pouitím programového produktu HLUK+MAPA,
v nìm jsou implementovány národní metodiky pro výpoèet hluku ze silnièní dopravy a tramvajového provozu z Metodických pokynù pro výpoèet
hluku z dopravy a z Novely metodiky výpoètu hluku ze silnièní dopravy.
(Doplnìk: Program HLUK+MAPA pracuje s daty v trojrozmìrném prostoru. Je zaloen na rastrové aritmetice. Pøi volbì základního rastru 5x5 metrù
vstupuje do výpoètù na celém území hl.m.Prahy 24 000 000 neredukovaných
základních prvkù ètvercové rastrové aritmetiky. Volba ploných rozmìrù
rastrù je v programu HLUK+MAPA uivatelskou volbou. )
6. Výpoèet hodnot LAeq pro výpoètovou hlukovou mapu automobilové
dopravy a pro výpoètovou hlukovou mapu tramvajového provozu byl ze
zadání omezen na první øadu objektù u posuzovaných dopravních cest
v území, a to a do jejich vzdálenosti 120 m od osy dopravních cest (silnièních komunikací a tramvajových tratí). Vlastní výpoèet LAeq ve výpoètových bodech (imisních místech) se vdy vztahoval ke vzdálenosti 2 m pøed
fasádou domù, která je nejblií ve smìru k posuzované dopravní cestì, bod
výpoètu mohl být pøitom maximálnì vzdálen 120 m od osy této dopravní
cesty. Body výpoètu byly od sebe vzdálené 5 m a výpoèet byl proveden pro
výku 4 m nad terénem.

Výsledky
Ve vztahu k poadovaným limitùm Naøízení vlády èíslo 502/2000 Sb.,
o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací bylo zjitìno, e
22
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automobilová doprava spoleènì s tramvajovým provozem generují na území
hlavního mìsta Prahy následující zasaení v pásmu LAeq v denní dobì nad 72 dB:
 poèet výpoètových bodù: 16 044 (tj. 8,28 % z cca 194 tisíc vech výpoètových bodù), co odpovídá délce fasád domù cca 80 km
 poèet ulièních úsekù: 1 050 (tj. 3 % z cca 35 tisíc vech ulièních úsekù)
 poèet adresných bodù: 7 650 (tj. 6,4 % z cca 120 tisíc vech adresných bodù)
 poèet obyvatel: 91 500 (tj. 7,6 % z cca 1,2 milionu obyvatel hlavního mìsta
Prahy.)
Detailnìjí pøehled o rozdìlení èetností imisních hodnot LAeq, vypoèítaných pro souètovou výpoètovou hlukovou mapu automobilové dopravy a tramvajového provozu je uveden v následujících tabulkách 1 a 2. První z tabulek
uvádí rozdìlení tìchto èetností v pìtidecibelových pásmech, druhá rozdìlení
èetností ve vztahu k poadavkùm Naøízení vlády è. 502/2000 Sb.
Na tomto místì výslovnì povaujeme za dùleité uvést, e pøesnost výpoètového postupu pouitého pro výpoètovou hlukovou mapu automobilové, respektive tramvajové dopravy (a posléze pak pro souètovou výpoètovou hlukovou
mapu automobilové dopravy a tramvajového provozu) odpovídá pøesnosti
terénních mìøení hluku v komunálním prostøedí a je daná hodnotou ± 2 dB, tj.
hodnotou, o kterou se mohou liit hodnoty LAeq zjitìné mìøením od konvenènì správné hodnoty LAeq .
Tab. 1 Rozdìlení èetností imisních hodnot LAeq v pásmech po 5 dB
Pásmo
LAeq (dB)
< 40
40  45
45  50
50  55
55  60
60  65
65  70
70 75
75 <
Souèet

AUTO
n
%
4111
2,12
7201
3,70
17166
8,80
27317
14,04
33703
17,33
39960
20,53
40239
20,67
22088
11,35
2844
1,46
194629
100,00

TRAM
n
%
16069
21,86
7114
9,67
8115
11,03
9135
12,42
10285
13,98
11585
15,75
9742
13,24
1496
2,03
15
0,02
73556
100,00

AUTO+TRAM
N
%
2731
1,41
6629
3,42
16424
8,48
26433
13,65
32600
16,83
39002
20,14
39847
20,57
26486
13,68
3519
1,82
193671 100,00

Zdroj: MHMP, DP Praha, TSK, ENVICONSULT
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Poznámka 1:
Oznaèení 55  60 znamená 55 < LAeq <=60, AUTO = hodnoty pro automobilovou dopravu, TRAM = hodnoty pro tramvajový provoz, AUTO+TRAM =
souètové hodnoty pro automobilovou dopravu a tramvajový provoz, n = èetnost
(poèet výpoètových bodù)
Poznámka 2:
Pøíèinou redukce 194 629 výpoètových bodù na 193 671 výpoètový bod bylo
pouití poslední aktualizace souboru adresných bodù na území hl. m. Prahy
z øíjna 2002, k ní se vztahuje identifikace výpoètových bodù (adresným bodem
se rozumí èíslo popisné / orientaèní v ulici).
Tab. 2 Rozdìlení èetností imisních hodnot LAeq v pásmech
502/2000 Sb.
Pásmo
AUTO
TRAM
LAeq (dB)
n
%
n
%
< 55
55795
28,67
40434
54,98
55 - 60
33703
17,31
10285
13,98
60 -72
91826
47,18
22468
30,54
72 <
13305
6,84
369
0,50
Souèet
194629
100,00
73556
100,00

dle Naøízení vlády
AUTO+TRAM
N
%
52217
26,97
32600
16,83
92810
47,92
16044
8,28
193671 100,00

Zdroj: MHMP, DP Praha, TSK, ENVICONSULT
Poznámka 1:
Oznaèení 55  60 znamená 55 < LAeq <=60, AUTO = hodnoty pro automobilovou dopravu, TRAM = hodnoty pro tramvajový provoz, AUTO+TRAM =
souètové hodnoty pro automobilovou dopravu a tramvajový provoz, n = èetnost
(poèet výpoètových bodù)
Poznámka 2:
Pøíèinou redukce 194 629 výpoètových bodù na 193 671 výpoètový bod bylo
pouití poslední aktualizace souboru adresných bodù na území hl. m. Prahy
z øíjna 2002, k ní se vztahuje identifikace výpoètových bodù (adresným bodem
se rozumí èíslo popisné / orientaèní v ulici).
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Využití získaných výsledků – příklad
Výe uvedené výsledky byly vyuity pøi zpracování podkladù pro øízení pro
vydání èasovì omezeného povolení pro provoz nadlimitních zdrojù hluku na
základì zákona è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví, v platném znìní.
Konkrétní výstupy ze vech výpoètových hlukových map, vztaené k jednotlivým výpoètovým bodùm, byly vyuity pro identifikaci lokalit u komunikací,
na nich je pøekraèován pøísluný hlukový limit (LAeq = 72 dB v denní dobì).
Seznam tìchto komunikací spoleènì s ekonomickými argumenty a studií
zdravotního vlivu tvoøil pak v závìru roku 2002 základ pøísluných podkladù pro
øeení problematiky staré hlukové zátìe orgány ochrany veøejného zdraví.

6 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP PŘI ŘEŠENÍ
HLUKOVÝCH PROBLÉMŮ
Pøi øeení problematiky hluku ve venkovním prostøedí, vèetnì øeení problematiky staré hlukové zátìe, je nutné mít na pamìti tyto skuteènosti:
1. Akustická situace v území (v dotèené lokalitì) vznikala postupnì a je
výsledkem vývoje. Obdobnì, tj. rovnì postupnì by mìlo docházet k jejímu zlepování. Jinými slovy: Nynìjí hluková zátì území je dùsledkem
procesu a její zlepování by se také mìlo odehrávat v rámci procesu.
2. Prioritní kroky pøi zlepování stavu akustické situace ve venkovním prostøedí by mìly být zamìøeny na problém sniování hlukových emisí (jde
o aktivní regulaci hlukové zátìe).
3. Ochranná opatøení na cestì mezi zdrojem a pøíjemcem hluku, jako i opatøení na ochranu vnitøního prostøedí jsou opatøeními pasivními, v intravilánech sídel vak jsou èasto i opatøeními jedinými.
4. V intravilánech sídel je k disposici limitovaný výèet moností pro sniování
nepøíznivé hlukové situace.
Postup pro zlepování stavu akustické situace v území, vèetnì sniování èi
a odstraòování staré zátìe, by mìl brát v úvahu výe uvedené zásady, to
znamená, e by mìl respektovat nejenom vìcné hledisko øeení problému zlepování stavu akustické situace v území, èi sniování a odstraòování staré zátìe, ale i jeho èasové ukotvení a monosti ve vztahu k oèekávanému (pøedpokládanému) vývoji dopravní situace a rozvoji území.
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Kroky, jimi by toho mìlo být dosaeno, by mìly být popsány vývojovým diagramem.
Ten by mìl akcentovat jak vìcná vnitøní hlediska problematiky, dané jejím
nynìjím stavem (takovým vnitøním hlediskem je napø. akusticky málo vhodný kryt komunikace), tak i èasová a vìcná vnìjíhlediska (napø. zmìna
dopravní práce v souvislosti s oèekávanou výstavbou obchvatù, zmìna provádìcích ustanovení k existující èi oèekávané legislativì, a pod.).
Postup pøi zlepování stavu akustické situace v území, èi odstraòování èi sniování staré zátìe by se tak odehrával v systému a nebyl by ad hoc vyvolaným (èi vyvolávaným) øeením.
Pøi zásahu do navreného systému v kterémkoli jeho místì by tak byla predikovatelná odezva systému, resp. byly by predikovatelné kroky, které budou
muset být uèinìny pro splnìní cíle, pro nìj byl systém navren. Obecné schéma pro takovou práci má pak své konkrétní naplnìní v jednotlivých dílèích krocích (a tyto kroky vedou ke konkrétním akcím).
Poznámka:
V obecném pohledu se tedy uvauje s hlediskem výskytu entity, která mùe
ovlivnit øeení problematiky, v konkrétním pohledu se pak popisuje akce, jí se
na výskyt a existenci entity ji reaguje.
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