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ABSTRAKT 

Diplomová práce „Hluková problematika p íletových tratí“ mapuje hlukovou problematiku na 

p íletových tratích. Cílem práce je určit možné hlukové úspory způsobené implementací 

postupů a metod pro snížení hluku pro dráhu 24 na Letišti Václava Havla Praha. V teoretické 

části práce jsou popsány základní vlastnosti hluku, vliv nadm rného hluku na zdraví člov ka, 

hluková certifikace letadel, hlavní zdroje hluku letadel. V záv ru teoretické části jsou pak 

popsány jednotlivé metody, které vedou ke snížení hluku na p íletových tratích. Poslední 

kapitolou této diplomové práce je pak vizualizace hlukových úspor n kterých metod, které 

snižují hluk, v programu Matlab.  

Klíčová slova:  

hluková problematika, p íletové trat , hluková certifikace letadel, hlavní zdroje hluku letadel, 

optimalizace p íletů, vizualizace hlukových úspor  

 

ABSTRACT 

The diploma thesis „Aviation Noise Issue on Standard Terminal Arrival Routes“ maps aviation 

noise issue on arrival routes. The aim of the thesis is to determine the possible noise savings 

caused by the implementation of methods reducing noise for RWY 24 at Václav Havel Airport 

Prague. The theoretical part of this thesis describes characteristic of noise, impact of noise on 

humans health, aircraft noise certification, main sources of aviation noise. In the end of 

theoretical part of thesis are described methodes reducing aviation noise on arrival routes. The 

last chapter of this diploma thesis is about visualization of noise savings in implementation 

some of methods reducing noise on arrival routes in program Matlab. 

Key words:  

aviation noise issue, standard terminal arrival routes, aircraft noise certification, main sources 

of avition noise, optimization of arrivals, visualization of noise savings  
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Úvod 

Hluk je jedním z negativních vlivů letecké dopravy, který je siln  vnímán ve ejností a zejména 

tedy lidmi, kte í bydlí v bezprost ední blízkosti letišt . Hluk je vnímán velmi subjektivn  a záleží 

na spoust  faktorů, které naše vnímání značn  ovlivňují. Jedná se nap . o momentální 

psychické rozpoložení člov ka a jeho aktuální emoce, které způsobují, že každý z nás vnímá 

hluk odlišn . 

Jelikož provoz letecké dopravy se neustále zvyšuje, je tedy nutné zabývat se hlukovou 

problematikou více, než tomu bylo kdykoli d íve. Proto se v této diplomové práci zam ím 

zejména na hluk z letecké dopravy na p íletových tratích a b hem p iblížení letadel na letišt . 

Budou zde popsány jednotlivé metody, které vedou ke snížení hluku z p ilétajících letadel. 

Tyto metody budou dopln ny p íslušnými studiemi, které byly provedeny, aby byly hlukové 

úspory ádn  demonstrovány. P estože tato diplomová práce se zabývá popisem metod ke 

snížení hluku, hlukové úspory nejsou jediným benefitem, který by byl získán p i implementaci 

n kterých z t chto metod. 

Snížit hluk z letecké dopravy není snahou pouze letišť, která tento proces mohou ovlivnit 

pomocí preference dráhového systému či alternace p íletových tratí, ale také samotných 

výrobců letadel. To potvrzuje i fakt, že modern jší letadla jsou mnohem tišší a ekologičt jší 

než ta, která létala p ed padesáti lety. Vývoj ve výrob  tišších a ekologičt jších letadel stále 

pokračuje a tak můžeme jen st ží hádat, jaká letadla budou na trhu nap . v roce 2050. To už 

t eba nebude hluková problematika aktuální téma. To vše jsou ale jen odhady, ve své 

diplomové práci eším aktuální stav letecké dopravy a aktuální pot ebu ešit hlukovou 

problematiku. 

Hluková problematika se dá ešit pomocí užití moderních p ístupů b hem p íletu letadla, kde 

se dbá na zkrácení doby letu a plynulé klesání z cestovní hladiny až na dané letišt . Dalším 

ešením pro snížení hluku je vedení letadla b hem p iblížení ve v tší výšce nad obydlenými 

oblastmi za použití minimálního tahu motoru. Tyto postupy vedou krom  již zmín ných 

hlukových úspor, také k palivovým úsporám, které úzce souvisí se sníženou produkcí emisí. 

Je tedy důležité si uv domit, že žádná z metod vedoucích ke snížení hluku na p íletových 

tratích a b hem p iblížení letadel na letišt  nemá pouze jeden cíl (snížení hluku), ale že je zde 

více faktorů, které jsou šetrn jší k životnímu prost edí. Jeden z t chto významných faktorů je 

již zmín ná úspora paliva, která by m la fungovat jako motivující prvek pro letecké společnosti, 

aby používaly modern jší p ístupy p iblížení na letišt . 

P estože se v poslední dob  vyvíjí značné úsilí na snížení hluku z letecké dopravy, nesmíme 

opomenout faktor bezpečnosti, který je v letectví na prvním míst . Veškeré metody, které 
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vedou ke snížení hluku z p ilétajících letadel, musí být maximáln  bezpečné. Nelze tedy 

aplikovat metodu, která bude mít sice značné hlukové benefity, ale její provedení bude 

z hlediska bezpečnosti letu riskantní. 

Jelikož snížení hluku je jedním z témat, které eší každé v tší letišt , je zde i spoustu firem 

zabývajících se monitoringem a modelováním hluku v okolí letišť. Cílem této práce je určit 

možné hlukové úspory způsobené implementací postupů a metod pro snížení hluku pro dráhu 

24 na Letišti Václava Havla Praha. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vzniklé hlukové úspory 

demonstrovat na vizualizacích v programu Matlab, kde jsou vzniklé hlukové úspory dob e 

patrné. 
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1 Charakteristika a ší ení hluku 

V této diplomové práci se budu zabývat hlukem letecké dopravy na p íletových tratích. Proto 

si v této kapitole vysv tlíme, co je to hluk a jak se ší í. Abychom mohli charakterizovat hluk, je 

nutné nejd íve definovat zvuk. 

„Zvuk je z fyzikálního hlediska mechanické vlnění hmotných částic, které se šíří v pevném, 

plynném a kapalném prostředí. Z fyziologického hlediska je zvuk každý akustický podnět 

vyvolávající sluchový vjem. 

Zvuk můžeme rozdělit na: 

 Zvuky nehudební – hluk (signály obsahující celé spektrum všech kmitočtů určitého 

rozsahu) 

 Zvuky hudební – tóny (periodická funkce vyjádřena grafem závislosti intenzity zvuku 

na čase)“1 

1.1 Vlastnosti zvuku 

O tom jak na nás zvuk působí, rozhodují základní vlastnosti zvuku. Mezi nejdůležit jší 

vlastnosti zvuku pat í intenzita zvuku, výška zvuku a barva tónu. 

1.1.1 Intenzita zvuku 

Každý zvuk má určitou hlasitost, jelikož hlasitost je subjektivní veličina a závisí na citlivosti 

sluchu každého jedince, byla pro objektivní hodnocení zvuku zavedena intenzita zvuku [I]. 

„Intenzita zvuku je definována podílem výkonu P zvukového vlnění a plochy S, kterou vlnění 

prochází. I = PS             [W. m− ] (1) 

P – výkon [W] 

S – plocha [m2] 

Intenzitu zvuku určují nejen změny tlaku vzduchu v daném místě, ale také výška tónu. Jelikož 

citlivost lidského ucha je největší při frekvencích zvuku 700 Hz a 6 000 Hz, zavádějí se proto 

dvě hranice intenzity zvuku: 

                                                
1 Zvuk a jeho základní vlastnosti (frekvence, decibel, hluk atd.) | . [online]. Dostupné z: http://nemoc-
pomoc.cz/?page_id=587 
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 Práh slyšení – charakterizován intenzitou zvuku I0 = 10-12 W.m-2 (resp. akustickým 

tlakem 2x10-5 Pa), která je nejmenší intenzitou, od níž zvuk vnímáme. 

 Práh bolesti – charakterizovaný intenzitou zvuku 1 W.m-2 (resp. akustickým tlakem 130 

Pa). Zvuky větších intenzit než je práh bolesti mohou v uchu vyvolat bolestivý pocit. 

K vyjádření hladiny intenzity zvuku se používá logaritmická jednotka decibel [dB].“2 

Pro v tší p edstavu vyjád íme práh slyšitelnosti a práh bolesti v jednotkách dB. Pak jsou tyto 

dv  hranice intenzity zvuku vyjád eny takto: 

 Práh slyšitelnosti – 0 dB 

 Práh bolesti – 130 dB 

1.1.1.1 Hladina intenzity zvuku 

Pokud chceme spočítat hladinu intenzity zvuku L v dB použijeme následující vzorec: 

� = �� 0       [ �] (2) 

„I – intenzita zvuku [W.m-2] 

I0 – intenzita prahu slyšení [W.m-2]“3 

Hladinu intenzity zvuku L v dB neboli hladinu akustického tlaku L v dB lze také vyjád it 

následujícím vztahem, kde místo intenzity zvuku dosazujeme akustický tlak daného zvuku 

a akustický tlak odpovídající prahu slyšitelnosti: 

� = �� ��0 = �� ��0        [ �] (3) 

„p – akustický tlak daného zvuku [Pa] 

p0 – akustický tlak odpovídající prahu slyšení [Pa]“4 

 

                                                
2 Základní definice :: MEF. Fyzika :: MEF [online]. Copyright © 2006 [cit. 27.10.2017]. Dostupné z: 
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/208-zakladni-definice 

3 Základní definice :: MEF. Fyzika :: MEF [online]. Copyright © 2006 [cit. 26.11.2017]. Dostupné z: 
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/208-zakladni-definice 

4 Základní definice :: MEF. Fyzika :: MEF [online]. Copyright © 2006 [cit. 26.11.2017]. Dostupné z: 
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/208-zakladni-definice 
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1.1.1.2 Akustický tlak 

„Akustický tlak, nebo hladina akustického tlaku, je následkem změn tlaku vzduchu, 

způsobených zvukovými vlnami.“5 

V důsledku ší ení zvukové vlny se rozkmitají molekuly daného prost edí, ve kterém se ší í 

zvuková vlna. Jedná se nap . o prost edí vzduchu, vody atd. Toto kmitání molekul daného 

prost edí vyvolává malé tlakové zm ny (nap . shluk v tšího počtu kmitajících molekul), které 

nazýváme akustickým tlakem. 

Jednotkou akustického tlaku jsou Pascaly [Pa]. 

Nejnižší akustický tlak, který je lidským uchem slyšitelný se nazývá práh slyšitelnosti 

(viz kapitola 1.1.1 Intenzita zvuku). Naopak nejvyšší akustický tlak, který je pro lidské ucho 

snesitelný, se nazývá práh bolesti. 

1.1.1.3 Vztah mezi akustickým tlakem a hladinou akustického tlaku 

Vztah mezi hodnotami akustického tlaku p [Pa] a odpovídajícími hodnotami jeho hladin L [dB] 

je uveden v tabulce 1. 

Je důležité si uv domit, že hodnota akustického tlaku a jemu odpovídající hladina akustického 

tlaku popisují ten samý stav hlučnosti prost edí, kterému je člov k vystaven. Pokud se zvýší 

hladina akustického tlaku nap . o 10 dB, tak se nejedná o desetinásobné zvýšení hlučnosti, 

ale pouze o desetinásobné zvýšení akustického tlaku. 

Tabulka 1 Vztah mezi akustickým tlakem a hladinou akustického tlaku 

Vztah mezi akustickým tlakem a hladinou akustického tlaku 

Akustický tlak p [Pa] 
Hladina akustického tlaku L 

[dB] 

0,00002 2x10-5 0 

0,00020 2x10-4 10 

0,00200 2x10-3 20 

0,02000 2x10-2 30 

0,20000 2x10-1 40 

2,00000 2x100 50 

20,00000 2x101 60 

                                                
5 Hladina akustického tlaku | Hluk | Ecophon. Acoustic Ceiling Systems | Acoustic Wall Panels | 
Ecophon [online]. Copyright © 2002 [cit. 26.11.2017]. Dostupné z: 
http://www.ecophon.com/cz/akusticka-reseni/o-akustice/Zaklady-o-akustice/Akustika-zvuk-rec-a-
sluch/Akusticky-tlak-a-decibely/ 
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200,00000 2x102 70 

2 000,00000 2x103 80 

20 000,00000 2x104 90 

200 000,00000 2x105 100 

2 000 000,00000 2x106 110 

20 000 000,00000 2x107 120 

200 000 000,00000 2x108 130 

1.1.2 Výška zvuku 

„Výška zvuku se určuje výhradně u tónů a je dána frekvencí. Čím vyšší frekvence tím vyšší 

výška. Jednotkou výšky zvuku je hertz [Hz].“6 

Slyšitelnost u člov ka je v rozsahu 16 Hz – 20 000 Hz. 

 < 16 Hz – infrazvuk (Jeho frekvence je nižší než 16 Hz. Naše ucho ho není schopno 

zaznamenat. Nap . sloni a velryby ho používají k vzájemnému dorozumívání). 

 > 20 000 Hz – ultrazvuk (Jeho frekvence je vyšší než 20 000 Hz. Lidské ucho ho není 

schopné zaznamenat. Vnímají ho nap . netopý i. Využití v léka ské diagnostice.) 

1.1.3 Barva tónu 

Barva zvuku nám umožňuje subjektivn  rozlišit tóny stejné výšky, které jsou vydávány různými 

nástroji (nap . hudební nástroje). Rozdílná barva zvuku různých zdrojů, kterými je zvuk 

vytvá en, je dána odlišným způsobem vzniku zvuku. 

1.2 Hluk 

Hluk je tedy nehudební zvuk, který obsahuje celé spektrum všech kmitočtů určitého rozsahu. 

Dále je hluk definován jako zvuk, který obt žuje a ruší své okolí a může vést až k poškození 

zdraví člov ka. M ící jednotkou hluku je jeden decibel [dB]. 

P esná definice hluku pro státní zdravotní dozor je uvedena v zákon  č. 258/2000 Sb., 

o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákonů. P esná definice zvuku 

dle tohoto zákona zní: 

                                                
6 KLAS, Jakub. Hluk a zdraví [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/161151/27129603/?q=%7B%22______searchform___search%22
%3A%22dudek+michal%22%2C%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C
%22PNzzpSearchListbasic%22%3A%22953%22%7D&lang=cs. Bakalá ská práce. Univerzita Karlova 
v Praze. Vedoucí práce PhDr. Miroslava Kova íková, Ph.D. 
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„Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit 

stanoví prováděcí právní předpis. Za hluk se nepovažuje zvuk působený hlasovým projevem 

fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově, hlasovým projevem 

zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, zvuk z akustického 

výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením, zvuk 

působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami, zvuk 

působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo 

majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní 

akce nebo mimořádné vojenské akce.“7 

1.3 P íklady vnímání hluku člověkem 

V následující tabulce 2 jsou uvedeny p íklady, jak člov k vnímá hluk. Pro srovnání jsou 

v tabulce uvedeny hodnoty od nulové slyšitelnosti až po akustické trauma. 

Akustické trauma je poran ní akustickými (zvukovými) podn ty (nadm rným hlukem). 

P íznaky tohoto poran ní se projeví bolestí, poruchami sluchu (šum ní, pískání, hučení 

v uchu/uších), závratí. Může vést až k poruchám rovnováhy. 

Tabulka 2 Příklady vnímání hluku člověkem8 

Hladina intenzity zvuku [dB] P íklad zvuku 

0 Práh zvuku, slyšení 

10 Šum listí p i slabém v tru 

20 Klidná zahrada 

30 Šepot 

40 Tlumený hovor 

50 Pouliční hluk (normální) 

60 Hlasitý hovor 

70 Siln  frekventovaná ulice 

80 K ik, velmi silná reprodukovaná hudba 

90 Jedoucí vlak, motorová vozidla 

                                                
7 Zákony pro lidi.cz: Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých 
souvisejících zákonů [online]. [cit. 2017-10-13]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-
258#cast1 

8 Hluk - p íklady zvuků (hladiny hluku). conVERTER - p evody jednotek [online]. Copyright © 2000 Ji í 
Bureš [cit. 27.10.2017]. Dostupné z: http://www.converter.cz/tabulky/hluk.htm 
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100 Maximální hluk motorky 

110 Diskotéka 

120 Startující proudové letadlo 

130 Práh bolestivosti 

140 Akustické trauma 

170 Petardy 

1.4 Vliv hluku na člověka 

Hluk je nedílnou součástí našeho života. Můžeme ho vnímat buď pozitivn  (nap . zpívání 

ptáků, šum lesa atd.) nebo negativn  (nap . hluk z dopravy). Pokud vnímáme hluk pozitivn , 

je to známka toho, že nás nijak neobt žuje, tudíž nám nevadí. Ve v tšin  p ípadů však 

vnímáme hluk spíše negativn . To se projevuje narušením našeho soust ed ní, spánku 

a psychické pohody.  

Obecn  můžeme vnímání hluku rozd lit do dvou skupin a to: 

 Subjektivní vnímání – obt žující hluk, který ruší naše soust ed ní a narušuje naši 

psychickou pohodu. Nelze m it. 

 Objektivní vnímání – m itelné poškození sluchu. 

Hluk má nep íznivý vliv na zdraví člov ka. Dlouhodobé působení hluku na člov ka, může 

způsobit jeho rozmrzelost. O stupni rozmrzelosti člov ka rozhoduje denní doba, kdy je daný 

jedinec hluku vystaven. Obecn  člov k nejhů e snáší hluk večer a v noci. Pokud se zam íme 

na roční období, jedná se o horší snášení hluku v lét  než v zim . Když je léto, člov k se snaží 

trávit více času venku a tím pádem je vystaven v tšímu hluku z okolního prost edí (silnice, 

továrny, sousedi atd.). 

Náš organismus reaguje na hluk tím, že spustí celou adu mechanismů. Dojde nap íklad ke: 

  „Zvýšení krevního tlaku 

 Zrychlení tepu 

 Stažení periferních cév 

 Zvýšení hladiny adrenalinu 

 Ztrátám hořčíku“9 

                                                
9 Hluk & Emise. 301 Moved Permanently [online]. Copyright © 2007 [cit. 27.10.2017]. Dostupné z: 
http://hluk.eps.cz/hluk/vliv-hluku-na-zdravi/ 
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Všechny výše uvedené mechanismy mohou narušit schopnosti daného člov ka, který je 

vystaven dlouhodobému hluku. Jedná se nap . o schopnost spolupráce, ochotu, schopnost 

soust ed ní se na danou práci. Naopak může vzrůst podrážd nost a agrese daného jedince. 

V krajních p ípadech pak může nadm rné působení hluku na člov ka vyvolat následující 

zdravotní problémy: 

 „Zhoršení sluchu až hluchotu 

 Tinnitus (zvonění v uších) 

 Stres 

 Zvýšený krevní tlak 

 Bolesti hlavy 

 Tělesné vyčerpání 

 Potíže se soustředěním 

 Žaludeční a trávicí obtíže 

 Problémy s krevním oběhem 

 Poruchy spánku“10 

1.5 Ší ení hluku 

Je důležité uv domit si, že hluk se ší í v uzav eném a volném prostoru odlišn . V uzav eném 

prostoru se hluk částečn  odráží od st n a částečn  je pohlcován. Ší ení hluku ve volném 

prostoru je velmi specifické, jelikož do n j vstupuje útlum hluku s p ibývající vzdáleností, útlum 

vlivem atmosférických podmínek atd. V této diplomové práci se budu zabývat hlavn  ší ením 

hluku ve volném prostoru, ale vysv tlím i ší ení v uzav eném prostoru. 

1.5.1 Ší ení hluku v uzav eném prostoru 

Jak už bylo ečeno na začátku této kapitoly, hluk se ší í odlišn  v uzav eném a volném 

prostoru. V uzav eném prostoru (nap . v místnosti), dochází krom  ší ení zvukových vln od 

zdroje také k odrážení zvukových vln od st n, stropu a podlahy zp t ke zdroji. 

Jak můžeme vid t na obrázku 1, v okolí zdroje zvuku v uzav ené místnosti vznikají dv  

akustická pole. Pole p ímých zvukových vln a pole odražených zvukových vln. Hluk v dané 

místnosti bude tedy v tší, než kdyby ten samý zdroj byl umíst n ve volném prostoru. Jelikož 

krom  p ímých zvukových vln, které se ší í od zdroje (jak v uzav ené místnosti, tak ve volném 

prostoru), jsou tu navíc odražené zvukové vlny, které se ve volném prostoru vyskytují také, ale 

                                                
10 Co je hluk - jak hluk poškozuje sluch - co je tinnitus neboli ušní šelesty. Auris Audio - ochrana 
sluchu a p íslušenství ke sluchadlům [online]. Copyright © 2017 [cit. 27.10.2017]. Dostupné z: 
https://www.auris-audio.cz/co-je-to-hluk-a-jak-poskozuje-sluch 
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nemají takový účinek jako p i odrazu v uzav eném prostoru. Proto i lidské t lo zvuk v uzav ené 

místnosti vnímá mnohem intenzivn ji než ve volném prostoru. 

 

Obrázek 1 Akustická pole v uzavřené místnosti11 

Velký vliv na ší ení hluku v uzav eném prostoru má pohltivost zvuku. Záleží na použití 

materiálu a povrchu v dané místnosti. 

Pokud chceme zjistit hladinu akustického tlaku v uzav ené místnosti, musíme počítat 

s účinkem obou akustických polí (tedy s polem p ímých a odražených zvukových vln). Výraz 

pro výpočet hladiny akustického tlaku v určitém bod  prostoru je následující: �� = � + log [ ��2 + ] = � + log [ ��2 + −���� ] (4) 

„S – součet všech ploch ohraničujících místnost [m2] �  – střední činitel zvukové pohltivosti [-] � = ��−��  – konstanta místnosti, vyjadřující schopnost prostoru pohlcovat akustickou 

energii [m2] 

Q – činitel směrovosti [-] 

r – vzdálenost [m] 

Lw – hladina akustického výkonu [dB] 

Lp – hladina akustického tlaku [dB]“12 

Podle vzájemné velikosti zlomků v závorce vztahu, můžeme usoudit, zda bod leží v poli 

p ímých nebo odražených zvukových vln. 

 

                                                
11 NOVÝ, Richard. Hluk a chv ní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-
01-04347-9. 

12 NOVÝ, Richard. Hluk a chv ní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-
01-04347-9. 
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 Pro pole p ímých vln platí: 

��2 > −����  (5) 

 Pro pole odražených vln platí: 

��2 < −����  (6) 

1.5.2 Ší ení hluku ve volném prostoru 

Obecn  je dáno, že hluk se ve volném prostoru ší í rovnom rn  v kulových vlnoplochách 

(neuvažujeme vliv atmosférických podmínek) pryč od zdroje. Tudíž je tímto hlukem zasažena 

v tší oblast, ale se vzrůstající vzdáleností od zdroje klesá intenzita hluku. Ve výsledku je tedy 

hlukem zasaženo více objektů s prom nou intenzitou hluku. 

Na ší ení hluku ve volném prostoru mají velký vliv atmosférické zm ny. Nap . pokud fouká vítr 

hluk je unášen po v tru. S narůstající vzdáleností od zdroje dochází také k tzv. útlumu hluku.  

Na následujícím obrázku 2 můžeme vid t p íklady ší ení zvuku ve volném prostoru. 

Nejb žn jší je ší ení zvuku od zdroje sm rem k posluchači, které probíhá v tšinou t sn  nad 

zemí. Díky tomu, je zvuková vlna zeslabována p irozenou pohltivostí terénu. Velikost 

pohltivosti terénu závisí na druhu povrchu. Dalším p íkladem ší ení zvuku, který je znázorn n 

na obrázku 2, je hluk od letadla letícího v určité výšce. Zde je intenzita zvuku závislá, krom  

atmosférických podmínek a p irozené pohltivosti terénu, hlavn  na výšce, ve které letadlo letí. 

Posledním p íkladem ší ení zvuku vyplývající z obrázku 2, je prostorová vlna, která se ší í od 

zdroje do volného prostoru, kde je ovlivn na atmosférickými podmínkami. T mito 

atmosférickými podmínkami se myslí teplotní a rychlostní gradienty, jejichž vlivem se 

prostorová vlna může ohýbat různými sm ry. 

 

Obrázek 2 Šíření zvuku v atmosféře13 

                                                
13 NOVÝ, Richard. Hluk a chv ní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-
01-04347-9. 
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Doposud jsme uvažovali vždy o ší ení hluku v ideálním prost edí beze ztrát. V praxi musíme 

počítat s reálným prost edím, které je specifické tím, že vykazuje určité ztráty p i p enosu 

energie. Vzniklé ztráty p i p enosu energie nazýváme útlum. Jsou různé druhy útlumu 

zvuku nap .: 

 Útlum vlivem absorpce ve vzduchu 

 Útlum vlivem mlhy, dešt , sn hu, v tru, teplotních gradientů a atmosférické turbulence 

 Útlum p ízemního efektu 

 Útlum vlivem p ekážek 

1.5.2.1 Útlum vlivem absorpce ve vzduchu 

Útlum hluku vlivem absorpce ve vzduchu je závislý na relativní vlhkosti vzduchu a frekvenci 

daného hluku. Se zvyšující se frekvencí hluku, jsou útlumy vlivem absorpce vzduchu v tší. 

Nap . p i relativní vlhkosti vzduchu 20 % pro hluk o frekvenci 8 kHz jsou útlumy daného hluku 

až 22 dB/100 m. Naopak pro vyšší relativní vlhkost vzduchu a nižší frekvenci hluku jsou 

celkov  útlumy absorpcí nižší. 

Obecn  lze tedy íci, že vysokofrekvenční zvuky budou vykazovat dodatečný útlum 

v desítkách dB, zatímco nízkofrekvenční hluk nebude skoro vůbec zeslabován (nebude 

tlumen).  

Jak je patrné z Obrázek 3, nejv tší útlum zvuku vlivem absorpcí vzduchu je p i relativních 

vlhkostech 10 až 20 %. 

 

Obrázek 3 Útlum zvuku vlivem absorpce ve vzduchu14 

                                                
14 NOVÝ, Richard. Hluk a chv ní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-
01-04347-9. 
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1.5.2.2 Útlum vlivem mlhy, deště, sněhu, větru, teplotních gradientů 
a atmosférické turbulence 

Útlum vlivem teplotních a rychlostních gradientů, jakož i útlum mlhou a sn hem, jsou jevy 

závislé na prom nlivém stavu atmosféry. Proto se s nimi nepočítá p i hodnocení hluku 

a v akustických výpočtech se obvykle zanedbávají. N kdy však mohou vysv tlit rozdílný 

výsledek m ení hluku oproti výsledku teoretického výpočtu. 

Na obrázku 4 můžeme vid t, ohyb zvukových vln vlivem rychlostních gradientů (v tru). N kte í 

auto i hovo í o možnosti vzniku akustického stínu. Tento stín není nijak pevn  ohraničen, 

obvykle se objevuje v místech, která jsou položená sm rem proti v tru od zdroje zvuku. Tento 

jev lze vysv tlit tak, že rychlost v tru ohýbá zvukové vlny vzhůru a tím pádem se může objevit 

oblast, kde bude zvuk díky t mto ohybům hodn  zeslaben. To však platí i naopak, kdy může 

ohyb zvukových vln sm rem dolů způsobit zesílení zvuku.  

 

Obrázek 4 Ohyb zvuku vlivem větru15 

V p edešlém odstavci jsme se v novali vlivu v tru na ohyb zvukové vlny, nyní bychom se 

podívali na vliv teplotních gradientů na zvukové vlny. Za normálních okolností teplota vzduchu 

s výškou klesá a to způsobuje odklon zvukových vln od zemského povrchu. Pokud ovšem 

nastane v atmosfé e teplotní inverze, kdy teplota vzduchu s rostoucí výškou od povrchu zem  

až do určité výšky narůstá, zvukové vlny se ohýbají sm rem k zemskému povrchu. Celý tento 

popis je znázorn n na obrázku 5. Na základ  informací, které jsme se dozv d li z p edchozího 

odstavce o ohybu zvukových vln vlivem v tru a jejich zeslabení či zesílení, tento jev je stejný 

i u zvukových vln, které jsou pod vlivem teplotních gradientů. Pokud jsou vlny ohýbány sm rem 

od zemského povrchu (tedy za normálních atmosférických podmínek), může u zem  vzniknout 

oblast akustického (zvukového) stínu. Naopak p i inverzi bude zvuk u zem  zesilován. Ve 

skutečnosti nedojde k výraznému zesílení zvuku, jelikož na zvukové vlny v blízkosti zemského 

                                                
15 NOVÝ, Richard. Hluk a chv ní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-
01-04347-9. 
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povrchu působí útlum vlivem p ízemního efektu (viz následující kapitola 1.5.2.3 Útlum vlivem 

p ízemního efektu) 

 

Obrázek 5 Ohyb zvuku vlivem teplotních gradientů16 

1.5.2.3 Útlum vlivem p ízemního efektu 

Tento útlum hluku se uplatňuje p i ší ení zvuku nad terénem do výšky 30 až 60 m. Do této 

výšky je hluk zeslabován p irozenou pohltivostí terénu. Tento druh útlumu není závislý na 

frekvenci daného hluku. Dosahuje hodnot útlumu až 20 dB/100 m. 

Na útlum vlivem p ízemního efektu má také velký vliv pohltivost terénu. Rozlišujeme dva typy 

terénu: 

 Pohltivý terén – terén, který část zvuku utlumí. Pat í sem nap . tráva, obilí nebo nízké 

zem d lské kultury. 

 Odrazivý terén – plochy, od kterých se zvukové vlny odrazí. adíme sem nap . 

betonové, asfaltové a vodní plochy. 

Pro pohltivý terén můžeme vypočítat útlum hladiny akustického tlaku podle vzorce: � = , log − , � ,  (7) 

„D – útlum hladiny akustického tlaku  

d – vzdálenost [m] 

H – výška nad terénem [m]“17 

                                                
16 NOVÝ, Richard. Hluk a chv ní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-
01-04347-9. 

17 NOVÝ, Richard. Hluk a chv ní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-
01-04347-9. 
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1.5.2.4 Útlum vlivem p ekážek 

Útlum hluku vlivem p ekážek je hodn  využíván v technické praxi. Pomáhá vy ešit pot ebné 

snížení hluku (nap . protihlukové st ny atd.). Výpočet útlumu vlivem p ekážek je velmi složitá 

v c, protože útlumy jsou frekvenčn  závislé, takže se počítají pro jednotlivá frekvenční pásma. 

Pokud tedy mezi zdroj hluku a posluchače umístíme p ekážku (zdi, budova, terénní valy atd.) 

vznikne za p ekážkou tzv. zvukový stín (poklesne intenzita zvuku). Jak je patrné z obrázku 6, 

velikost zvukového stínu závisí na rozm ru p ekážky a na vlnové délce ší ícího se zvuku. 

Délka zvukového stínu se vypočítá pomocí následujícího vzorce: = 4�        [ ] (8) 

„l – délka zvukového stínu [m] 

H – šířka překážky [m] 

λ – vlnová délka přenášeného akustického signálu [m]“18 

 
Obrázek 6 Zvukový stín za překážkou19 

   

                                                
18 NOVÝ, Richard. Hluk a chv ní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-
01-04347-9. 

19 NOVÝ, Richard. Hluk a chv ní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-
01-04347-9. 
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2 P ílet, p iblížení a p istání 
P ílet letadel můžeme rozd lit do dvou částí. V první části letadlo p echází z traťového letu do 

fáze p iblížení. V této fázi letu letí po p íletové trati (STAR = Standard Terminal Arrival Route). 

Ve druhé části letu se letadlo nachází ve fázi p iblížení na dané letišt .  

P íletové trat  jsou zve ejn né letové postupy, které zajišťují plynulý p echod letadel z fáze 

traťového letu do fáze p iblížení na dané letišt . P íletová trať končí na fixu počátečního 

p iblížení (IAF = Initial Approach Fix). 

Fázi p iblížení pak můžeme rozd lit na čty i úseky. Jedná se tedy o: 

 Počáteční p iblížení 

 St ední p iblížení 

 Konečné p iblížení 

 Nezda ené p iblížení 

Na obrázku 7 můžeme vid t grafické rozd lení úseků p iblížení. 

 

Obrázek 7 Jednotlivé úseky přiblížení20 

Počáteční p iblížení  

 „Úsek počátečního přiblížení začíná na fixu počátečního přiblížení (IAF) a končí na fixu 

středního přiblížení (IF = Intermediate Fix). Zahájením počátečního přiblížení letadlo ukončí 

traťový let a provádí manévr pro vstup do úseku středního přiblížení. Rychlost a konfigurace 

                                                
20 DVO ÁK, Ing. Ji í a Ing. Ji í CHLEBEK. Letecký zákon a postupy ATC: Učební texty. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-439-7. 
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letadla je závislá na vzdálenosti od letiště a požadovaném klesání. V primárním prostoru úseku 

počátečního přiblížení je zajištěna výška nejméně 300 m (984 ft) nad všemi překážkami.“21 

St ední p iblížení  

Úsek st edního p iblížení začíná na fixu st edního p iblížení (IF) a končí na fixu konečného 

p iblížení (FAF = Final Approach Fix).  

„V tomto úseku přiblížení je nutné upravit rychlost letu a konfiguraci letadla, aby bylo 

připraveno pro konečné přiblížení. Z tohoto důvodu je na tomto úseku gradient klesání tak 

malý, jak je to možné. V průběhu středního přiblížení se požadavek na výšku nad překážkami 

snižuje z 300 m (984 ft) na 150 m (492 ft) v primární oblasti, a klesá příčně k nule u vnější 

hrany sekundární oblasti.“22 

Konečné p iblížení  

Úsek konečného p iblížení začíná na fixu konečného p iblížení (FAF) a končí v bod  

nezda eného p iblížení (MAPt = Missed Approach Point). V tomto úseku p iblížení se provádí 

vyrovnání do sm ru dráhy a klesání na p istání. 

Nezda ené p iblížení 

V průb hu fáze nezda eného p iblížení je pilot vystaven náročnému úkolu a to zm nit 

konfiguraci letadla, podélný sklon letadla a výšku. Proto je snaha ud lat postupy pro 

nezda ené p iblížení co nejjednodušší.  

Nezda ené p iblížení se skládá ze t í fází: 

 Počáteční 

 St ední 

 Konečné 

Na obrázku 8 můžeme vid t grafické rozd lení jednotlivých částí nezda eného p iblížení. 

                                                
21 DVO ÁK, Ing. Ji í a Ing. Ji í CHLEBEK. Letecký zákon a postupy ATC: Učební texty. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-439-7. 

22 DVO ÁK, Ing. Ji í a Ing. Ji í CHLEBEK. Letecký zákon a postupy ATC: Učební texty. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-439-7. 
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Obrázek 8 Fáze nezdařeného přiblížení23 

  

                                                
23 DVO ÁK, Ing. Ji í a Ing. Ji í CHLEBEK. Letecký zákon a postupy ATC: Učební texty. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-439-7. 
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3 Hluková certifikace letadel 
Každý dopravní letoun, který provádí leteckou dopravu v členských zemích ICAO 

(Mezinárodní organizace pro civilní letectví) musí podstoupit hlukovou certifikaci. Výsledkem 

hlukové certifikace je osv dčení o hlukové způsobilosti, které musí být schváleno státem, 

v n mž je letadlo zapsáno v rejst íku. Toto osv dčení musí být p i každém letu na palub  

letadla. 

Osv dčení o hlukové certifikaci vydává p íslušný certifikační ú ad (pro Českou republiku je 

tímto ú adem Ú ad pro civilní letectví – „Ú ad“). Tento Ú ad také může prohlásit za platné 

osv dčení o hlukové certifikaci vydané jiným státem na základ  dostatečných průkazů 

odpovídajících požadavkům, které jsou nejmén  tak p ísné, jako požadavky uvedené 

v leteckém p edpisu L16 o ochran  životního prost edí svazek I hluk letadel. 

3.1 Legislativa hlukové certifikace letadel 

Proces hlukové certifikace letadel a vydávání osv dčení o hlukové způsobilosti letadel je 

popsán v následující legislativ : 

 „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 - společná pravidla 

v oblasti civilního letectví a zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) 

 Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 - prováděcí pravidla pro certifikaci letové 

způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci 

ochrany životního prostředí a dále pro certifikaci projekčních a výrobních organizací 

 Část 21 - Příloha k Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ve znění následujících nařízení, 

která Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 mění 

 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví v posledním platném znění 

 Prováděcí vyhláška 108/1997 Sb., v posledním platném znění 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v posledním platném znění 

 L 8/A - Letová způsobilost letadel v posledním platném znění 

 L 7 - Poznávací značky v posledním platném znění 

 L 16/I - Ochrana životního prostředí v posledním platném znění“24 

                                                
24 Osv dčení hlukové způsobilosti, Ú ad pro civilní letectví. Ú ad pro civilní letectví [online]. Copyright 
© 2001 [cit. 08.02.2018]. Dostupné z: http://www.caa.cz/letadla/osvedceni-hlukove-zpusobilosti 
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3.2 Platnost osvědčení o hlukové způsobilosti 

Osv dčení hlukové způsobilosti je vydáváno s neomezenou dobou platnosti. Aby toto 

osv dčení zůstalo platné, musí být spln né podmínky z bodu 21A.211 z na ízení Komise (ES) 

č. 1702/2003: 

1. „Osvědčení vyhovuje použitelnému typovému návrhu, požadavkům na ochranu 

životního prostředí a požadavkům pro zachování letové způsobilosti; a 

2. letadlo zůstává zapsáno stále v tomtéž leteckém rejstříku; a 

3. typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely, podle kterého bylo 

vydáno, nebylo prohlášeno za neplatné podle bodu 21A.51; 

4. držitel osvědčení se jej nevzdal nebo jeho platnost nebyla zrušena podle bodu 

21B.430.“25 

Jestliže se držitel osv dčení o hlukové způsobilosti vzdal nebo byla platnost osv dčení 

zrušena, musí být toto osv dčení vráceno p íslušnému ú adu, který toto osv dčení vydal. 

Jestliže bylo zjišt no a doloženo důkazy, že n které z podmínek, které jsou definovány v bod  

21A.211 z na ízení Komise (ES) č. 1702/2003, nejsou spln ny, je p íslušný ú ad povinen 

pozastavit nebo zrušit osv dčení o hlukové způsobilosti. 

Jakmile dojde k pozastavení nebo zrušení platnosti osv dčení o hlukové způsobilosti je 

p íslušný ú ad povinen uvést důvody, které vedly ke zrušení nebo pozastavení platnosti 

osv dčení.  

3.3 Osvědčení hlukové způsobilosti 

Dokument, který dokládá ov ení hlukové způsobilosti letadla, musí obsahovat informace, 

které jsou v souladu s leteckým p edpisem L16 o ochran  životního prost edí, konkrétn  

svazek I. o hluku letadel. Mezi nejdůležit jší informace pat í: 

  „název státu zápisu do rejstříku; 

 název dokumentu dokládajícího ověření hlukové způsobilosti; 

 číslo dokumentu; 

 poznávací značka; 

 výrobce a typ letadla + výrobce, typ a model motoru; 

 výrobní číslo letadla; 

 maximální vzletová a přistávací hmotnost v kilogramech; 

                                                
25 Konsolidované zn ní na ízení (ES) č. 1702/2003: Pracovní dokument ÚCL. In: . 2003, 1702/2003. 
Dostupné také z: http://www.caa.cz/zakladni-informace-k-narizeni-komise-es-c-1702-2003 
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 prohlášení o shodě včetně odkazu na Předpis L 16/I; 

 datum vydání Osvědčení hlukové způsobilosti; 

 podpis úředníka, který dokument vydal“26 

Osv dčení o hlukové způsobilosti musí obsahovat ješt  další informace, které se týkají 

modifikací letounu provedených za účelem spln ní požadavků pro získání osv dčení 

o hlukové způsobilosti. V osv dčení musí být také uvedeny hladiny hluku, kterých letadlo 

dosahuje p i p iblížení, p eletu a vzletu. Dále zde musí být uvedena boční hladina hluku za 

plného výkonu. Všechny výše zmín né hladiny hluku musí být uvedeny v p íslušných 

jednotkách. A jako jedna z posledních informací musí být na osv dčení hlukové způsobilosti 

uvedena konkrétní část p edpisu, na základ  které bylo letadlo certifikováno. 

3.4 Mě ení hluku 

P i m ení hluku za účelem získání osv dčení o hlukové způsobilosti je nutné dodržovat 

jednotky, v kterých má být hluk m en. Jak vyplývá z p edpisu L16/I, hluk musí být hodnocen 

efektivní hladinou vnímaného hluku (EPNL) v jednotkách EPNdB. 

„Efektivní hladina vnímaného hluku (EPNL = Effective Perceived Noise Level) je jednočíselné 

vyjádření, které bere v úvahu subjektivní vliv hluku letadla na člověka. Sestává z okamžité 

hladiny vnímaného hluku PNL (= Perceived Noise Level) opravené o spektrální nepravidelnosti 

a délku trvání.“27 

Abychom mohli odvodit efektivní hladinu vnímaného hluku, musíme znát t i základní 

charakteristiky hluku letadla. T mito charakteristikami jsou: 

 Hladina (intenzita) [dB] 

 Frekvenční rozd lení (frekvence) [Hz] 

 Časový průb h 

Výpočet pro získání EPNL je velmi složitý a zdlouhavý a pro tuto diplomovou práci není klíčový, 

proto ho zde nebudu uvád t. P esný postup výpočtu, jak získáme EPNL z fyzikálního m ení 

hluku je popsán v p edpisu L16/I v doplňku 2. 

 

                                                
26 LETECKÝ P EDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ L16: SVAZEK I - HLUK LETADEL. In: . 
2008, č.j. 525/2007-220-SP/1. Dostupné také z: https://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-
16/L-16i/data/print/L16-i_cely.pdf 

27 LETECKÝ P EDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ L16: SVAZEK I - HLUK LETADEL. In: . 
2008, č.j. 525/2007-220-SP/1. Dostupné také z: https://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-
16/L-16i/data/print/L16-i_cely.pdf 
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Referenční místa pro mě ení hluku 

Aby letoun splnil požadavky pro vydání osv dčení o hlukové způsobilosti, nesmí p ekročit 

hladiny hluku v daných referenčních bodech. Celkem jsou definovány t i referenční body, které 

m í hluk p i p íletu, p eletu a odletu letounu. 

1) „Referenční boční měřicí místo pro měření za plného výkonu 

o pro proudové letouny: bod ležící na rovnoběžce vzdálené od prodloužené osy 

vzletové a přistávací dráhy 450 m v místě, kde je hladina hluku při vzletu 

maximální 

o pro vrtulové letouny: bod na prodloužené ose vzletové a přistávací dráhy 

650 m svisle pod dráhou stoupání za plného vzletového výkonu“28 

Na obrázku 9 můžeme vid t znázorn ní referenčního bočního m icího místa pro 

m ení za plného výkonu pro proudové letouny. 

 

Obrázek 9 Referenční boční měřicí místo pro měření za plného výkonu29 

2) „Referenční měřicí místo při přeletu 

o bod na prodloužené ose vzletové a přistávací dráhy ve vzdálenosti 6,5 km od 

počátku rozjezdu“30 

Na následujícím obrázku 10 je tento bod znázorn n graficky. 

                                                
28 LETECKÝ P EDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ L16: SVAZEK I - HLUK LETADEL. In: . 
2008, č.j. 525/2007-220-SP/1. Dostupné také z: https://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-
16/L-16i/data/print/L16-i_cely.pdf 
29 Reference noise measurement point [online]. In: . [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: 
http://www.airportwatch.org.uk/wp-content/uploads/2017/01/Noise-certification-landing-approach-2km-
threshold.png 

30 LETECKÝ P EDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ L16: SVAZEK I - HLUK LETADEL. In: . 
2008, č.j. 525/2007-220-SP/1. Dostupné také z: https://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-
16/L-16i/data/print/L16-i_cely.pdf 
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Obrázek 10 Referenční měřicí místo při přeletu31 

3) „Referenční měřicí místo při přiblížení 

o bod na zemi na prodloužené ose vzletové a přistávací dráhy ve vzdálenosti 

2 000 m před prahem dráhy. Na vodorovném povrchu to odpovídá poloze 

120 m (394 ft) svisle pod 3° dráhou sestupu, vycházející z bodu vzdáleného 

300 m za prahem dráhy.“32 

Na obrázku 11 můžeme vid t tento referenční bod znázorn ný graficky. 

 

Obrázek 11 Referenční měřicí místo při přiblížení33 

V této diplomové práci nás bude zajímat hlavn  poslední zmiňovaný referenční bod a to je 

referenční m ící místo p i p iblížení. 

  

                                                
31 Reference noise measurement point [online]. In: . [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: 
http://3.bp.blogspot.com/-
jK4MYLEaTgg/VVnaH9RVlAI/AAAAAAAAAFo/RYuJzmmOfLQ/s1600/Flyover.jpg 

32 LETECKÝ P EDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ L16: SVAZEK I - HLUK LETADEL. In: . 
2008, č.j. 525/2007-220-SP/1. Dostupné také z: https://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-
16/L-16i/data/print/L16-i_cely.pdf 

33 Reference noise measurement point [online]. In: . [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: 
http://www.airportwatch.org.uk/wp-content/uploads/2017/01/Noise-certification-landing-approach-2km-
threshold.png 
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4 Hluk p i p íletu a p iblížení 
Tato diplomová práce se zam uje na hluk z letecké dopravy zejména na p íletových tratích 

a b hem p iblížení letadel na dané letišt . S tím souvisí nap . velikost hlukové stopy, kterou si 

vysv tlíme v následující kapitole. V této kapitole se také zam íme na hlavní zdroje hluku 

u letadel. 

4.1 Hluková stopa 

Hluková stopa je grafické znázorn ní oblasti, která je ovlivn ná hlukem p ilétajících nebo 

odlétajících letadel. Hluková stopa se nepoužívá jen v letectví, ale i v jiných oborech, které se 

zabývají hlukem. Jelikož v této diplomové práci eším hluk z letecké dopravy, vysv tlila jsem 

tento pojem ve vztahu k ešené problematice. 

Hluková stopa nám pomáhá určit oblast, která je zasažená zvýšeným hlukem. Podle 

nadefinovaných hladin limitů hluku (nap . 60 dB, 70 dB atd.) můžeme zjistit, jak velká plocha 

je vystavena daným limitům hluku. Z této „zasažené“ oblasti hlukem můžeme snadno zjistit 

počet vesnic či m stských částí a počet obyvatel, který je nadm rnému hluku vystaven.  

Grafický výstup hlukové stopy může sloužit jako jeden z podkladů p i navrhování p íletových 

tratí. Na základ  toho může být daná p íletová trať upravena, aby vedla nad mén  obydlenými 

oblastmi a zasaženým oblastem se tak ulehčilo od hluku. 

Na obrázku 12 můžeme grafické znázorn ní hlukové stopy Letišt  Václava Havla Praha z roku 

2012. Hluková stopa má n kolik barevných částí, které reprezentují určitou hladinu hluku. 

Hladiny hluku jsou uvedeny v hlukovém indikátoru Ldvn. Hlukový indikátor Ldvn je indikátor pro 

obt žování hlukem pro den, večer a noc.  
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Obrázek 12 Hluková stopa v Ldvn
34 

Abychom demonstrovali, že hluková stopa se m ní s intenzitou vzletů a p íletů letadel na 

Letišt  Václava Havla srovnáme obrázek 12 s následujícím obrázkem 13, kde je zobrazena 

hluková stopa pro noc v roce 2012, tedy v Ln. Ln je hlukový indikátor pro rušení spánku. 

 

Obrázek 13 Hluková stopa v Ln
35 

Z porovnávání obrázků vyplynulo, že hluk z Letišt  Václava Havla Praha je v noci o dost 

menší. Oblast, která je ve dne zasažena hlukem 55 – 59 dB, tak v noci je tato hodnota o 10 dB 

nižší. Tyto hlukové úspory jsou dané hlukovými opat eními, která zavedlo Letišt  Václava 

Havla Praha. Konkrétn  opat ením pro omezení nočního provozu. 

Jednotlivé hlukové indikátory Ldvn a Ln p edstavují dlouhodobou prům rnou hodnotu za období 

jednoho kalendá ního roku. 

                                                
34 ArcGIS Web Application. Document Moved [online]. Dostupné z: https://geoportal.mzcr.cz/SHM/ 
35 ArcGIS Web Application. Document Moved [online]. Dostupné z: https://geoportal.mzcr.cz/SHM/ 
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4.2 Hlavní zdroje hluku letadel 

Hluk p ilétajících (i odlétajících, ale v této diplomové práci se zabývám hlukovou problematikou 

na p íletových tratích a b hem p iblížení letadel na letišt , proto zde jmenuji p ilétající letadla) 

letadel je výsledkem n kolika hlukových zdrojů, které vnímáme jako celek. Hluk letadel tedy 

můžeme rozd lit na dva druhy hluku. Jedná se o: 

 Mechanický hluk 

 Aerodynamický hluk 

4.2.1 Mechanický hluk 

Mechanický hluk je způsoben mechanickými pohyby (kmity) strojů a jejich částí. Kmitající 

povrch t lesa způsobí akustický rozruch plynného prost edí. Mezi p íklady mechanického 

hluku u letadel pat í hluk motoru. 

Hlavním zdrojem hluku u motoru je vstup vzduchu do vstupní části motoru p es lopatky, které 

vhání vzduch dovnit  motoru. Tento vzduch je stlačován pomocí kompresorů, které také 

vydávají určitý hluk. Po dostatečném stlačení vzduchu je tento vzduch mísen s palivem a ve 

spalovací komo e se vznítí. Tato sm s rychle expanduje a opouští motor p es výtokovou 

trysku, čímž vzniká tah motoru.  

Nejhlučn jší části motoru jsou tedy: 

 Vzduch vstupující p es lopatky do vstupní části motoru.  

 Urychlený plyn, který motor opouští a díky tomu vzniká tah daného motoru. 

Mechanický hluk od motoru je dominantní částí hluku způsobeného p edevším p i odletu 

letadla, jelikož tah motoru musí být dostatečný na vzlet letadla. P i p istání je tah motoru 

minimální, což ale neznamená, že není hlučný. Jen není tak dominantní jako aerodynamický 

hluk. 

4.2.2 Aerodynamický hluk 

Aerodynamický hluk je způsoben proud ním (obtékáním) vzduchu kolem daného p edm tu 

(v našem p ípad  kolem letadla). Mezi činitele způsobující aerodynamický hluk adíme: 

 Trup letadla 

 Vztlaková mechanizace letadla 

 Klapky 

 Sloty 

 Spoilery 
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 K idélka 

 Vysunutý podvozek 

Aerodynamický hluk tvo í hlavní zdroj hluku p i p iblížení letadla. Jelikož letadlo musí být 

b hem p iblížení v p istávací konfiguraci (vysunutý podvozek a vztlaková mechanizace), je 

značn  narušena jeho aerodynamicky „čistá“ konfigurace. 

Jedna z metod zabývající se snížením hluku p ilétávajících letadel se zabývá možností nechat 

letadlo let t v aerodynamicky „čisté“ konfiguraci po nezbytn  dlouho dobu. Tato metoda se 

nazývá low power/low drag operation a podrobn ji se jí budeme zabývat v kapitole 5.3 Low 

power/low drag operation (LP/LD). 

Jelikož snížení aerodynamického hluku letadel je velice komplikovaná záležitost, kterou se 

zabývá ada studií a odborníků. V následujících kapitolách jsem danou problematiku značn  

zjednodušila a uvedla základní myšlenku, jak tuto problematiku vy ešit. Pro důkladn jší 

zasv cení do dané problematiky je možné nastudovat publikaci Dobrzynski, Werner. Almost 

40 Years of Airframe Noise Research: What Did We Achieve?36, která se zabývá 

problematikou aerodynamického hluku obecn . Problémem snížení aerodynamického hluku 

u p istávacího podvozku a testování designu tzv. „tichého“ podvozku se pak zabývá publikace 

Dobrzyncki, Werner, Leung CHOW, Pierre GUION a Derek SHIELLS. Research into Landing 

Gear Airframe Noise Reduction37 a studie Dobrzynski, Werner, Britta SCHÖNING, Leung-Choi 

CHOW, Chris WOOD, Malcolm SMITH a Christelle Seror SEROR. Design and Testing of Low 

Noise Landing Gears38. Celkový problém aerodynamického hluku vztlakové mechanizace 

a podvozku je také shrnut v odborném článku Yong, Li, Wang Xunnian a Zhang Dejiu. Control 

strategies for aircraft airframe noise reduction39. 

4.2.2.1 Trup letadla 

Aerodynamický hluk trupu letadla je způsoben samotným trupem, jako celku, ale také 

aerodynamickými nedokonalostmi tohoto trupu. Aerodynamické nedokonalosti jsou různé 

dutiny v trupu, které nemají „čistý“ aerodynamický profil, jedná se nap . o otvory pro pln ní 

paliva, konstrukční spoje, prohlubeniny v trupu atd. Tyto drobné odchylky od aerodynamicky 

                                                
36 Dobrzynski, Werner. Almost 40 Years of Airframe Noise Research: What Did We Achieve?. Journal 
of Aircraft. 2010(March, Vol. 47, No. 2), 353-367 

37 Dobrzyncki, Werner, Leung CHOW, Pierre GUION a Derek SHIELLS. Research into Landing Gear 
Airframe Noise Reduction. 8th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference & Exhibit, Aeroacoustics 
Conferences. 2002, 2002-2409 

38 Dobrzynski, Werner, Britta SCHÖNING, Leung-Choi CHOW, Chris WOOD, Malcolm SMITH a 
Christelle Seror SEROR. Design and Testing of Low Noise Landing Gears. 11th AIAA/CEAS 
Aeroacoustics Conference, Aeroacoustics Conferences. 2005 

39 Yong, Li, Wang Xunnian a Zhang Dejiu. Control strategies for aircraft airframe noise reduction: 
Chinese Journal of Aeronautics, 2013, 249–260 
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„čistého“ profilu působí nevýznamn  vzhledem k hlučnosti celého trupu letadla, ale musíme 

s nimi počítat. Pokud by se povedlo všechny tyto nedokonalosti trupu zahladit, mohl by být 

trup letadla zase o n co málo tišší. 

4.2.2.2 Vztlaková mechanizace 

Hlučnost vztlakové mechanizace letadla je jeden z velkých zdrojů aerodynamického hluku 

letadel. Omezení hluku vztlakové mechanizace není tak jednoznačné, jako u p edešlého 

p ípadu, kde jsme se zabývali trupem letadla. Jeden ze zdrojů, jak lze alespoň částečn  

minimalizovat hluk vztlakové mechanizace, závisí na použití materiálu. Jedná se zejména 

o poréznost daného materiálu, povrchovou úpravu a odolnost proti mechanickému porušení 

a korozi. Snaha je tedy, aby daný materiál m l hladkou aerodynamicky ideální povrchovou 

úpravu a minimalizovaly se škody mechanickým poničením, které mohou vzniknout nap . p i 

letu za zhoršených meteorologických podmínek (kroupy). Druh materiálu a jeho úprava hraje 

samoz ejm  důležitou roli i p i minimalizaci hluku z trupu letadla. Ovšem hlukové úspory 

získané použitím jiných materiálů, nebudou tak patrné, jelikož samotný aerodynamický hluk 

t chto částí letadla bude vždy velký. 

4.2.2.3 Podvozek 

Další část letadla, která má velký podíl na aerodynamickém hluku je p istávací podvozek. 

Tímto problémem se zabývá značný počet studií, které eší omezení aerodynamického hluku 

podvozku.  

Odborný článek Control strategies for aircraft airframe noise reduction od autorů Li Yong, 

Wang Xunnian a Zhang Dejiu40 popisuje možnost, jak se dá zmenšit aerodynamický hluk 

vyvolaný práv  podvozkem letadla. Zjednodušen  ečeno, jeden z problémů podvozku letadla 

je jeho velké množství nekrytých částí, to znamená, že proud vzduchu obtékající podvozkovou 

nohu se rozt íští do n kolika menších proudů, které obtékají jednotlivé části podvozku zvlášť, 

tím vzniká značné množství vzduchových vírů, které generují aerodynamický hluk vzniklý 

nedokonalým obtékáním vzduchu. Dle n kolika studií je ešením tohoto problému zakrýt 

podvozek letadla a vytvo it tak aerodynamicky „čistší“ tvar. Proud vzduchu by tedy neobtékal 

jednotlivé části podvozku zvlášť, ale bude obtékat podvozek jako jeden celek, čímž dojde 

k hlukovým úsporám. 

Jak toto ešení vypadá v praxi, můžeme vid t na obrázku 14, kde je srovnání klasického 

podvozku a podvozku s designem pro snížení hluku tzv. low noise design. Jak je patrné 

                                                
40 YONG, Li, Wang XUNNIAN a Zhang DEJIU. Control strategies for aircraft airframe noise reduction: 
Chinese Journal of Aeronautics [online]. 6.3.2013, , 249 - 260 [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1000936113000137 
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z tohoto srovnání, design podvozku pro snížení hluku je „zakrytován“. V místech, kde se d íve 

proud vzduchu t íštil o různé části podvozku, tak nyní tuto část bude obtékat jako celek.  

 

Obrázek 14 Design podvozku41 

Jelikož tato diplomová práce se zabývá hlukovou problematikou p i p íletu, je tedy jedno 

z ešení omezit hluk letadel p ímo u zdroje, pomocí aplikování nových technologií. Nap . 

zmín ná metoda nového designu podvozku, nebo stále se vyvíjející nové technologie motorů.  

4.3 Hygienické limity hluku 

Hluk je velmi obt žujícím faktorem, který narušuje soust ed ní, spánek a psychickou pohodu, 

proto byly zavedeny hygienické limity, které určují hodnoty hluku pro různé p ípady. Jedná se 

nap . o hygienický limit hluku v pracovním prost edí, v chrán ných vnit ních prostorech staveb, 

v chrán ných venkovních prostorech staveb a samoz ejm  jsou zde i hygienické limity pro hluk 

z dopravy. 

Než se začneme v novat hygienickým limitům pro hluk z dopravy (konkrétn  z letecké 

dopravy), nejd íve si definujeme pojem hygienický limit. 

                                                
41 YONG, Li, Wang XUNNIAN a Zhang DEJIU. Control strategies for aircraft airframe noise reduction: 
Chinese Journal of Aeronautics [online]. 6.3.2013, , 249 - 260 [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1000936113000137 
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„Hygienický limit je hodnota hlukového ukazatele, která zajišťuje za stanovených podmínek na 

základě společensky přijatelné míry zdravotního rizika přiměřenou ochranu veřejného zdraví 

před hlukem.“42 

Hygienický limit je pouze p ijatelná míra rizika, nelze ho tedy považovat za bezpečný práh. 

I pod hranicí hygienického limitu je stále zdravotní riziko a to platí i v opačném p ípad . Pokud 

je hygienický limit p ekročen, neznamená to automaticky poškození zdraví. Hygienický limit je 

tedy určitým společenským kompromisem. 

Hygienický limit LAeq,T (výsledná hladina akustického tlaku v časovém intervalu T) pro hluk 

z letecké dopravy je: 

 Denní limit – 60 dB 

 Noční limit – 50 dB 

Tento hygienický limit je vztažen k charakteristickému letovému dni. Charakteristickým 

letovým dnem je den s prům rnými provozními podmínkami na letišti, kde je N počet p istání 

a vzletů všech letadel v průb hu 24 hodin. Počet N vzletů a p istání je určen tak, že je 

stanovena prům rná hodnota z celkového počtu vzletů a p istání letadel za šest po sob  

následujících m síců v letním období (kv ten – íjen) ve všech sm rech p istávacích 

a vzletových drah. Rozlišuje se počet pohybů pro denní dobu ND (6:00 – 22:00) a noční dobu 

NN (22:00 – 6:00). Dále se zachovává sm rodatná skladba letadel v daných sm rech 

p istávacích a vzletových drah v denní a noční dobu. Sm rodatná skladba letadel jsou pohyby 

letadel, které v dané lokalit  utvá ejí dlouhodob  prům rnou hlukovou expozici. 

Počet N p istání a vzletů v charakteristickém letovém dni se tedy dále člení podle 

dlouhodobého využití jednotlivých sm rů p istávacích a vzletových drah a podle 

charakteristické skladby letadel. 

P esným návodem a popisem, jak se m í a hodnotí hluk z letecké dopravy je dokument 

vydaný Ministerstvem zdravotnictví. Tímto dokumentem je Metodický návod pro m ení 

a hodnocení hluku z leteckého provozu. 

Ochranné hlukové pásmo letiště 

Hygienický denní a noční limit pro hluk z letecké dopravy, který je uveden v p edchozí kapitole, 

je limitem mimo ochranné hlukové pásmo letišt . 

Dle § 31 odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví p i p ekročení 

hygienických limitů hluku z letecké dopravy na letištích, které mají více než 50 000 pohybů 

                                                
42 Kapitola 4.2 - Hygienické limity hluku . [online]. Dostupné z: http://www.khshk.cz/e-
learning/kurs2a/kapitola_42__hygienick_limity_hluku.html 
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(vzlet a p istání) za rok a vojenských letištích, je provozovatel letišt  povinen navrhnout 

opat ení ke z ízení ochranného hlukového pásma. Pro stavby, které jsou umíst ny uvnit  

ochranného hlukového pásma je provozovatel letišt  povinen provést nebo zajistit protihluková 

opat ení v takovém rozsahu, aby byl dodržen hygienický limit uvnit  staveb, který je 40 dB. 

Ochranné hlukové pásmo je tedy území, na n mž dosahuje hluk z leteckého provozu širokého 

rozmezí hodnot. Za jeho hranicí již nesmí být p ekročen hygienický limit pro hluk z letecké 

dopravy pro denní a noční dobu. 

Na následujícím obrázku 15 můžeme vid t ochranné hlukové pásmo (zvýrazn no červenou 

barvou) Letišt  Václava Havla Praha a rozmíst ní t inácti stacionárních m ících stanic pro 

monitorování hluku z letecké dopravy. 

 

Obrázek 15 Ochranné hlukové pásmo Letiště Václava Havla Praha43 

4.4 Monitoring hluku z letecké dopravy 

Hluk je jedním z nejvíce vnímaných negativních vlivů letecké dopravy. Proto je všeobecná 

snaha tento hluk snížit. Letišt  investují do modern jších systémů na monitorování hluku 

značné finanční obnosy. Na trhu je spousta společností, které se specializují na monitorování 

                                                
43 Hluk z leteckého provozu a hluk z provozu letišt  | Letišt  Václava Havla Praha, Ruzyn . Letišt  
Václava Havla Praha, Ruzyn  | Letišt  Václava Havla Praha, Ruzyn  [online]. Copyright © [cit. 
24.03.2018]. Dostupné z: https://www.prg.aero/hluk 
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hluku z letecké dopravy. V této kapitole diplomové práce bych ráda p estavila nejvýznamn jší 

z nich. 

V tšina t chto společností se zabývá monitoringem hluku na letišti a v jeho okolí. Dalším 

nástrojem pro ešení hlukové problematiky je radarové sledování letů. Na základ  propojenosti 

dat je systém schopen určit hlukovou stopu každého letadla, které na dané letišt  p ilétá či 

odlétá. Speciální systémy umožňují uživatelům analyzovat letové trat  s ohledem na hluk, 

p ehrávat si letové události ve 3D formátu, monitorovat vliv počasí na hladinu hluku a také 

detekovat odchylky od p edem definovaných letových tratí. 

Další z užitečných součástí t chto sofistikovaných systému na monitoring hluku je zpracování 

stížností na jednotlivé hlukové události. Pokud tedy občan podá stížnost na mimo ádnou 

akustickou událost, vedení letišt  je schopno získat p esné informace o daném letadle (výška, 

trať letadla, společnost, které letadlo pat í atd.) a p i adit k n mu i hlukovou stopu, kterou za 

sebou zanechalo. Pak záleží na vyhodnocení, jestli daná akustická událost byla mimo ádná či 

nikoli. 

Mezi nejv tší společnosti, které se zabývají monitorováním hluku, pat í dánská společnost 

Brüel & Kjær. Tato společnost je nejv tším výrobcem a dodavatelem za ízení a systémů pro 

monitorování, m ení a vyhodnocování zvuku a vibrací. Jedním z nástrojů společnosti 

Brüel & Kjær pro m ení hluku z letecké dopravy je systém ANOMS (Airport Noise Monitoring 

and Management System). ANOMS je sofistikovaný a flexibilní systém, který pomáhá letištím 

m it, ídit a vyhodnocovat hluk z letecké dopravy s cílem snížit dopad na životní prost edí. 

Tento systém vyhodnocuje data z více zdrojů a libovolného počtu m ení. Dále je tento systém 

schopen, spojit nam ené hodnoty hluku s konkrétním letadlem, jeho tratí letu a výškou letu, 

a vzít v úvahu dané meteorologické podmínky, které mohly konkrétní hladinu hluku ovlivnit. 

Výhodou použití tohoto systému je absolutní p ehled o hlukové situaci na konkrétním letišti. 

Management letišt  tak má p ehled, kdy bylo jaké letadlo hlučné a spojit si pak p ípadné 

stížnosti od obyvatel s p íslušným letem. 

Systém ANOMS využívá i Letišt  Václava Havla Praha, konkrétn ji využívají verzi systému 

ANOMS 8. Tento systém na pražském letišti propojuje výstup z t inácti stacionárních a dvou 

mobilních m ících jednotek s daty, které poskytuje ízení letového provozu České republiky. 

Díky propojenosti dat pak systém ohlašuje mimo ádné akustické události. P i tomto m ení 

jsou samoz ejm  zohledn ny aktuální meteorologické podmínky a hladiny neleteckého hluku. 

Mezi další společnosti, které se také zabývají monitorování a modelování hluku z letecké 

dopravy pat í Topsonic a Cirrus research plc.  
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5 Optimalizace p íletů 

V této kapitole diplomové práce se budu zabývat samotnými metodami, díky kterým lze snížit 

hluk z p ilétajících letadel. Mezi metody, které budou v této kapitole popsány, pat í: 

 Continuous Descent Approach (CDA) 

 P ílety „na míru“ (tailored arrivals) 

 Low power/low drag operation (LP/LD) 

 Zvýšení úhlu sestupové roviny  

 Dvou-segmentové p iblížení 

 Posunutý práh dráhy 

 Preference dráhového systému 

 Alternace p íletových tratí 

5.1 Continuous Descent Approach  

Continuous Descend Approach (CDA) neboli p iblížení s ustáleným klesáním je jedním ze 

způsobů, jak lze omezit hluk p ilétajících letadel. Jedná se o letový postup, kdy p istávající 

letadlo sestupuje z optimální polohy s minimálním tahem motorů a v aerodynamicky „čisté“ 

konfiguraci, p ičemž se vyhýbá vodorovnému letu v rozsahu bezpečného provozu letadla. Vše 

v souladu s dodržováním publikovaných postupů a pokynů ATC (Air Traffic Control). 

P iblížení s ustáleným klesáním optimáln  začíná v bod  top of descent, což je bod, ve kterém 

letoun p echází z traťového letu do plynulého klesání. Z tohoto bodu by m lo letadlo klesat 

kontinuáln  až do bodu FAF (Final Approach Fix) neboli fixu konečného p iblížení. B hem 

klesání by se m l letoun vyhnout vodorovným letům, které pak tvo í tzv. „schodovité“ p iblížení 

letadla. Toto srovnání „schodovitého“ p iblížení a p iblížení s ustáleným klesáním je patrné 

z následujícího obrázku 16. 

V rámci CDA p íletů se dále využívají postupy jako low power/low drag nebo tzv. p ílety „na 

míru“ (tailored arrival). Oba tyto postupy, které jsou využívány p i CDA p íletech, budou 

popsány v následujících kapitolách. 
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Obrázek 16 Srovnání CDA s klasickým přiblížením44 

B hem p iblížení s ustáleným klesáním dochází k palivovým a hlukovým úsporám. 

S palivovými úsporami úzce souvisí i snížení emisí. Jelikož v tomto konceptu p iblížení se 

letadlo vyhýbá vodorovným letům, kde je t eba p idat tah motorů, dochází proto k palivovým 

úsporám a snížení emisí. Úspory získané b hem jednoho p íletu touto metodou nejsou tak 

výrazné, pokud se ale na tuto problematiku zam íme globáln , zjistíme, že celkové úspory 

získané CDA metodou p iblížení nejsou vůbec zanedbatelné. To lze dokumentovat 

informacemi v dokumentu A guide to continuous descent operations45 uvedenému na 

internetové stránce www.sustainableaviation.co.uk, která popisuje základní principy metody 

CDA. Zde jsou uvedena konkrétní čísla, která mapují úspory paliva a emisí. Je zde zve ejn no, 

že pokud posádka letounu zahájí CDO (Continuous Descent Operation) neboli sestup 

s ustáleným klesáním z FL200 může uspo it až 3 tuny emisí CO2 a zhruba 1 tunu paliva. Pro 

srovnání pokud posádka letounu zahájí CDO z výšky 6 000 ft ušet í zhruba 250 kg paliva. 

Další z velkých výhod a také důvod, proč zde tuto metodu p iblížení popisuji, jsou její hlukové 

úspory. Jelikož letadlo klesá po ideální sestupové rovin  a vyhýbá se vodorovnému letu, je 

b hem p iblížení na dané letišt  ve v tší výšce než p i klasickém „schodovitém“ p iblížení. Dle 

dokumentu A guide to continuous descent operations lze snížit hluk využitím CDA konceptu 

z výšky 6 000 ft až o 5 dB. Tento rozdíl je patrný z obrázku 16, kde jsou vid t hlukové úspory 

způsobené využitím p iblížení s ustáleným klesáním.  

                                                
44 Eurocontrol | - Driving excellence in ATM performance [online]. Copyright © [cit. 18.03.2018]. 
Dostupné z: https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/2011-cd-brochure-web.pdf 

45 Sustainable Aviation | Cleaner. Quieter. Smarter. [online]. Dostupné z: 
http://www.sustainableaviation.co.uk/wp-content/uploads/2015/09/A-Guide-to-CDOs-Booklet1.pdf 
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5.1.1 Design CDA tratí 

Aby mohl být na letištích využit koncept CDA, je nutné zvolit správný postup aplikace CDA. 

V následujících odstavcích uvedu stručný náhled do této problematiky. Podrobn jší popis, jak 

se dané postupy CDA stanovují je v dokumentu ICAO Doc 9931, Continuous Descent 

Operations (CDO) Manual. 

V současné dob  jsou dva způsoby projektování CDA postupů, které se liší laterálním 

vedením letadla po p íletové trati. Díky tomu rozlišujeme dv  metody projektování. Hlavní 

rozdíl mezi t mito metodami je rozdílné stanovení letové vzdálenosti od prahu dráhy. Jedná 

se o následující metody projektování: 

 Zav ená trať (closed path) 

 Otev ená trať (open path) 

Zav ená trať je typem p íletové trat , která je p eddefinována až po bod FAF. Díky tomu je 

známa p esná vzdálenost k prahu dráhy. Na následujícím obrázku 17 můžeme vid t, jak 

vypadá zav ená trať. 

 

Obrázek 17 Koncept uzavřené trati46 

Otev ená trať je typem trat , která je navržena tak, že postup CDA končí p ed bodem FAF. Na 

tomto typu trati je letadlo radarov  vektorováno buď po celé trati, nebo pouze po její části. 

P esná vzdálenost k prahu dráhy p ed zahájením klesání není známa. Otev enou trať můžeme 

dále d lit na: 

 Vektorovaný postup CDA 

 Otev ený postup CDA z polohy po v tru 

Vektorovaný postup CDA je metoda, kdy je letoun radarov  vektorován ídícím letového 

provozu, který zároveň poskytuje pilotovi informaci o vzdálenosti k prahu dráhy. Místo 

k zahájení klesání je na uvážení letové posádky. Tento typ trat  můžeme vid t na obrázku 18. 

                                                
46 ČESNEK, Radek. Ekonomické zhodnocení využití postupu p iblížení s kontinuálním klesáním (CDA) 
[online]. Praha, 2012 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/9768. 
Diplomová práce. ČVUT. Vedoucí práce Ing. Martina Lánská, PhD. 
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Obrázek 18 Vektorovaný postup CDA47 

Otev ený postup CDA z polohy po v tru je založen na kombinaci pevn  stanovené trat  

a segmentů radarového vektorování. Letová trať dovede letadlo do polohy, ze které bude 

zahájeno radarové vektorování do fáze konečného p iblížení. Vektorování obvykle začíná 

v poloze po v tru letištního okruhu a končí po otočení letadla sm rem k bodu FAF. Pro v tší 

p edstavu, jak tento typ trat  vypadá, je p iložen obrázek 19. 

 

Obrázek 19 Otevřený postup CDA z polohy po větru48 

5.1.2 azení letadel na p istání 

Další ze situací, které jsou pot eba ešit je azení letadel na p istání. Zde je pot eba zachovat 

plynulost a bezpečnost provozu, proto se navrhlo n kolik způsobů, jak efektivn  adit 

p istávající letadla na p istání a neznehodnotit tak zatím zalet ný CDA koncept sekcemi 

vodorovného letu.  

Plynulosti azení letadel lze dosáhnout buď korigováním rychlosti letadel, radarovým 

vektorováním nebo prodloužením p íletové trat . Korigování rychlosti letu musí být provád no 

jen v malých korekcích. Velké zásahy do rychlosti letadla mohou mít vliv na plynulost provozu 

a na efektivnost letové konfigurace. Radarové vektorování je jedna z velmi rozší ených metod, 

která separuje p ilétající letadla s okamžitou reakcí na daný provoz. Nevýhoda této metody je, 

                                                
47 ČESNEK, Radek. Ekonomické zhodnocení využití postupu p iblížení s kontinuálním klesáním (CDA) 
[online]. Praha, 2012 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/9768. 
Diplomová práce. ČVUT. Vedoucí práce Ing. Martina Lánská, PhD. 
48 ČESNEK, Radek. Ekonomické zhodnocení využití postupu p iblížení s kontinuálním klesáním (CDA) 
[online]. Praha, 2012 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/9768. 
Diplomová práce. ČVUT. Vedoucí práce Ing. Martina Lánská, PhD. 
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že piloti nemohou dostatečn  p edvídat zbývající vzdálenost k prahu dráhy, což zhoršuje 

plánování dalšího postupu. Poslední zmín nou metodou, jak udržet plynulost provozu je 

metoda zkrácení či prodloužení p íletové trati. Tento způsob se nazývá „stretch design“. Jedná 

se o definovanou trať, která obsahuje alternativní body, díky kterým se daná trať prodlouží 

a vytvo í tak pot ebnou separaci letadel na p istání. Jak můžeme vid t na obrázku 20, odklony 

od původní trat  jsou v rámci minut, takže letadlo stále může let t postup CDA. 

 

Obrázek 20 Metoda prodloužení trati "stretch design"49 

Další metodou, jak zajistit plynulost provozu na p íletových tratí je metoda point merge. Tato 

metoda využívá p esnou prostorovou navigaci P-RNAV. Jedná se tedy o specifickou trať, která 

je tvo ena bodem označovaným jako point merge a p edem definovanými úseky, které mají 

stejné vzdálenosti od zmín ného bodu. Tuto strukturu tratí nazýváme Point Merge System 

(PMS). Tato metoda funguje tak, že letadla p ilétávají po jednotlivých úsecích p íletové trat , 

která je definována traťovými body P-RNAV navigace, a ídící letového provozu pak podle 

aktuální situace p ivádí jednotlivá letadla na point merge. Dojde tak k rozd lení provozu 

v obálce možných tratí point merge systému. Letadla mohou let t CDA postup do dosažení 

oblouku v point merge systému, po dobu letu v p íslušných segmentech point merge oblouku 

udržují letovou hladinu a jakmile dostanou povolení od ídícího letového provozu pokračovat 

na bod point merge, mohou op t pokračovat v postupu CDA. Na následujícím obrázku 21 je 

grafické znázorn ní, jak vypadá point merge systém. 

Podrobn jším popisem metody point merge se zabýval pan Bc. Tomáš Kutenič ve své 

diplomové práci na téma P iblížení s ustáleným klesáním a metoda Point Merge pro TMA 

Praha.50  

                                                
49 ČESNEK, Radek. Ekonomické zhodnocení využití postupu p iblížení s kontinuálním klesáním (CDA) 
[online]. Praha, 2012 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/9768. 
Diplomová práce. ČVUT. Vedoucí práce Ing. Martina Lánská, PhD. 
50 KUTENIČ, Tomáš. P iblížení s ustáleným klesáním a metoda Point Merge pro TMA Praha [online]. 
Praha, 2012 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/9974. Diplomová 
práce. ČVUT. Vedoucí práce Ing. Stanislav Pleninger, PhD. 
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Obrázek 21 Metoda point merge51 

5.1.3 Aplikace CDA na LKPR 

V roce 2011 (od ledna do zá í) byl na Letišti Václava Havla Praha zaveden zkušební provoz 

metody CDA. Testovací provoz probíhal v nočních hodinách v časovém rozmezí 

21:00 - 5:00 UTC z důvodů vyhnutí se provozní špičce, kdy je uplatn ní CDA postupů 

mnohem složit jší. Ke zkušebnímu provozu byla využívána dráha 24. Testovací lety CDA 

spolupracujících provozovatelů mohly využívat experimentální p íletové trat , které byly pro 

tento zkušební provoz navrženy. Tyto experimentální trat  byly publikovány v p íloze AIP SUP.  

Z celkového počtu zkušebních letů zahrnující CDA i non-CDA postupy, odpovídalo pouze 204 

letů CDA provozu. Z celkového počtu 204 letů bylo nakonec ješt  n kolik zkušebních letů 

vyjmuto, jelikož i p esto, že byly tyto lety zahájeny jako CDA, z n jakého důvodu neodpovídaly 

definici CDA. Mezi tyto vyjmuté lety pat ily nap . lety, kdy musela posádka provést postup pro 

vyčkávání, nebo se v trajektorii letu objevily části vodorovného letu. 

Vyhodnocení testovacích letů na LKPR ukázalo pár nedostatků, které je pot eba nejd íve 

vy ešit, než bude koncept CDA zaveden naplno. Jedním z nedostatků zkušebního provozu 

bylo místo slibované snížené zát že ídících letového provozu naopak jejich zvýšená zát ž 

v důsledku toho, že experimentální p íletové trat  obsahovaly pouze doporučené výšky nad 

jednotlivými body p íletu místo minimálních výšek, které by jim pomohly zajistit vertikální 

rozestupy mezi p ilétajícími a odlétajícími letadly.  

Výhodou zkušebního provozu CDA bylo navržení experimentálních tratí. Tyto experimentální 

trat  byly až do bodů IAF v p ímém sm ru, což znamenalo výrazné zkrácení p íletů. Vzhledem 

                                                
51 Neue Flugverfahren können Lärm reduzieren. Alle Infos zu Fluglärm [online]. Dostupné z: 
https://www.xn--fluglrm-portal-9hb.de/laerm-vermeiden/innovative-flugverfahren/ 
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ke kratším vzdálenostem lze tyto nové p íletové trat  doporučit, jelikož díky zkrácení dráhy 

letu dochází k úsporám paliva a emisí. 

Co se týká hlukových úspor, tak ty z tohoto zkušebního provozu nebyly potvrzeny, jelikož 

stávající hluková monitorovací za ízení nejsou vhodn  umíst na. Tato za ízení jsou v relativní 

blízkosti letišt , zejména tedy v úseku konečného p iblížení, kde již všechna letadla letí po 

stejné sestupové rovin . Abychom mohli posoudit hlukové úspory CDA metody, musely by být 

monitorovací za ízení umíst ny dále od letišt , ješt  p ed bodem FAF. 

Toto je velice stručné shrnutí zkušebního provozu CDA metod na LKPR. Podrobn ji se tomuto 

tématu v noval pan Bc. Radek Česnek ve své diplomové práci na téma Ekonomické 

zhodnocení využití postupu p iblížení s kontinuálním klesáním (CDA).52  

5.1.4 Výhody konceptu CDA 

P iblížení s ustáleným klesáním poskytuje hlavn  následující benefity: 

 Efektivn jší využití vzdušného prostoru a p íletových tratí 

 Stabiln jší roviny sestupu 

 Snížení pracovní zát že jak na stran  pilotů, tak na stran  ídících letového provozu 

 Snížení počtu rádiových p enosů 

 Úspory nákladů na palivo 

 Environmentální p ínosy díky redukci spot eby paliva (snížení emisí) 

 Snížení možnosti výskytu jevu známý jako ízený let do terénu (CFIT – Controlled Flight 

Into Terrain)  

 Možnost povolení provozu v místech, kde by to jinak bylo z hlukových důvodů 

nemožné 

 Rozložení a snížení hlukové zát že 

 Užití techniky low power/low drag operation (viz kapitola 5.3 Low power/low drag 

operation (LP/LD)) – vedení letadla v aerodynamicky „čisté“ konfiguraci po nezbytn  

dlouhou dobu 

5.1.5 Nevýhody konceptu CDA 

Jako každý postup i postup CDA má pár nevýhod. Mezi hlavní nevýhody pat í: 

 Nemožnost p esné p edpov di profilu sestupové roviny ze strany ídícího letového 

provozu, jelikož optimální sestupová rovina je závislá na dalších faktorech, jako nap .  

                                                
52 ČESNEK, Radek. Ekonomické zhodnocení využití postupu p iblížení s kontinuálním klesáním (CDA) 
[online]. Praha, 2012 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/9768. 
Diplomová práce. ČVUT. Vedoucí práce Ing. Martina Lánská, PhD. 
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 Typ letounu 

 Aktuální hmotnost letounu 

 Meteorologické podmínky 

 Zásah ídícího letového provozu do rychlosti letounu nebo jeho kurzu může vést ke 

snížení p ínosů CDA 

 Komplikovanost využití v hustém provozu 

5.2 P ílety „na míru“ (tailored arrivals) 

P ílety na míru jsou dalším způsobem, jak lze omezit hluk na p íletových tratích. Jedná se 

o tzv. p ílet „na míru“, jelikož vše je p izpůsobeno danému typu letadla. Bod, kdy letoun 

p echází z traťového letu do klesání, je tedy vypočten na základ  aktuálních podmínek 

(aktuální provoz, meteorologické podmínky) a je pro každý typ letounu jiný. Vše je 

zkoordinováno s ostatním provozem, takže by se letoun m l vyhnout vodorovným fázím letu 

b hem klesání na dané letišt , které mohou být způsobeny ostatním provozem.  

Výhodou použití této metody je celkové zefektivn ní využití vzdušného prostoru, značné 

úspory paliva, emisí a také již zmiňované hlukové úspory, jelikož letadlo využívá metody CDA, 

tedy kontinuálního sestupu s minimálním tahem motoru a snahou vyhnout se vodorovným 

fázím letu. 

Jak jsem již zmiňovala, p ílety „na míru“ jsou součástí konceptu CDA. P íletů „na míru“ je 

vhodné použít zejména na letištích, která leží na pob eží oceánů. Tento koncept p íletů byl 

poprvé testován v USA na letišti v San Francisku, Los Angeles, Miami, Amsterdamu, Sydney 

a Melbourne. V současnosti jsou aplikovány na letištích v San Francisku, Los Angeles 

a Miami. 

Zkušební provoz této metody byl testován na letišti v San Francisku. V rámci zkušebního 

provozu bylo provedeno kolem 3 500 letů různých společností. Následné shrnutí této metody 

ukázalo, že došlo k úsporám kolem 1,5 milionů kg paliva. S tím úzce souvisí snížení emisí 

o 4,7 milionů kg CO2 (údaj uveden na základ  dokumentu Managing the impacts of aviation 

noise53). Hlukové úspory byly dosaženy úpravou p íletových tratí „na míru“ danému letadlu, 

což vedlo k výraznému snížení rozptylu stávajících p íletových tratí, jak je patrné z obrázku 22. 

                                                
53 CANSO a AIRPORT COUNCIL INTERNATIONAL. Managing the Impacts of Aviation Noise: A 
Guide for Airport Operators and Air Navigation Service Providers. In: . 2015 
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Obrázek 22 Snížení rozptylu příletových tratí při použití metody přílety "na míru"54 

5.3 Low power/low drag operation (LP/LD) 

Další z metod, jak se dá snížit hluk z p ilétajících letadel je v p istávací konfiguraci. Low 

power/low drag (LP/LD) je metoda, kdy je letadlo vedeno b hem p iblížení v aerodynamicky 

„čisté“ konfiguraci po nezbytn  nutnou dobu. To znamená, že se zpozdí vysunutí podvozku 

a vztlakových klapek až do záv rečné fáze p iblížení. Tento postup vyžaduje úzkou spolupráci 

mezi poskytovateli letových navigačních služeb, provozovateli letišť a provozovateli letadel. 

Použití této metody nesmí ohrozit bezpečné provedení letu. 

Hlukové úspory nastávají z důvodu snížení aerodynamického hluku na p íletových tratích tím, 

že pilot zpozdí vysunutí vztlakové mechanizace a podvozku. Díky tomuto zpožd ní vznikají 

hlukové úspory v místech, kde by p i použití standardního p íletu bylo letadlo v plné p istávací 

konfiguraci, tudíž aerodynamický hluk by byl o dost vyšší, než je tomu p i p íletu, který využívá 

postup LP/LD. 

Na základ  studie, která je zve ejn na v článku Fuel Burn and Emissions Reduction Potential 

of Low Power/Low Drag Approaches55 vyplývá, že krom  hlukových úspor p i použití LP/LD 

p iblížení dochází také k úsporám paliva, se kterými úzce souvisí úspory emisí. V této studii 

                                                
54 CANSO a AIRPORT COUNCIL INTERNATIONAL. Managing the Impacts of Aviation Noise: A 
Guide for Airport Operators and Air Navigation Service Providers. In: . 2015. 

55 HANSMAN, R. John, Tom G. REYNOLDS a Jean-Marie DUMONT. Fuel Burn and Emissions 
Reduction Potential of Low Power/Low Drag Approaches [online]. 11th AIAA Aviation Technology, 
Integration, and Operations (ATIO) Conference, 2011 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/96977 
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byly zkoumány t i typy letadel. Jednalo se o Airbus A320, Boeing B757 a širokotrupý Boeing 

B777. Na základ  zkoumání dat ze zapisovače letových údajů mohla být (krom  dalších 

datových údajů) p esn  určena trajektorie letu, poloha vztlakových klapek m nící se v čase 

a vysunutí podvozku. Po zpracování t chto dat se prokázalo, že letadlo, které m lo na 

p iblížení vyšší rychlost a oddálilo vysunutí vztlakových klapek a podvozku (let lo tedy postup 

LP/LD) m lo nejv tší úspory paliva. Bylo spáleno mén  paliva, tím pádem vzniklo také mén  

emisí. Naopak nejvíce spáleného paliva m ly lety, které začaly b hem p iblížení brzy 

zpomalovat a vztlakovou mechanizaci vysunuly, tak jak je b žné (tedy nedržely postup LP/LD).  

Z analýzy uvedené v článku Fuel Burn and Emissions Reduction Potential of Low Power/Low 

Drag Approaches56 jasn  vyplývá, že zpožd ní zpomalení letadla b hem p iblížení a oddálení 

vysunutí vztlakové mechanizace vede k úsporám paliva. B hem této analýzy se braly v úvahu 

i faktory ovlivňující spot ebu letadla na p iblížení. Mezi tyto faktory pat í zejména počasí, 

konkrétn  prom nlivá složka v tru. Po pečlivém p ezkoumání dat analytici došli k záv ru, že 

žádný z t chto faktorů nemohl výrazn ji ovlivnit výsledky této studie. Všechny lety, které byly 

podrobeny této analýze, let ly po sestupové rovin  3°. Výsledky úspor paliva a emisí jsou tedy 

prokázány pro sestupovou rovinu 3°, p ičemž je možné, že pokud bude sestupová rovina 

zvýšena, mohou se palivové úspory zv tšit. 

Na následujícím obrázku 23 můžeme vid t grafy, které ukazují t i lety s nejnižší spot ebou 

paliva (zelená barva) a t i lety s nejvyšší spot ebou paliva (červená barva). 

                                                
56   HANSMAN, R. John, Tom G. REYNOLDS a Jean-Marie DUMONT. Fuel Burn and Emissions 
Reduction Potential of Low Power/Low Drag Approaches [online]. 11th AIAA Aviation Technology, 
Integration, and Operations (ATIO) Conference, 2011 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/96977 
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Obrázek 23 Porovnání letů s nejnižší a nejvyšší spotřebou a jejich konfigurace57 

5.4 Zvýšení úhlu sestupové roviny 

Další možností, jak snížit hluk letadel na p íletových tratích je zvýšením sestupové roviny. 

Standardní p ílet letadla je veden po sestupové rovin  3°. Pokud bychom tuto rovinu zvýšili, 

bude hlukem z p ilétajících letadel zasažena menší část obyvatelstva, jelikož letadla budou ve 

v tší výšce. V prezentaci ohledn  strm jších sestupových rovin od Civil Aviation Authority 

Velké Británie z roku 201358 je uvedené, že zvýšení sestupové roviny o 0,25° vede k hlukovým 

úsporám v prům ru o 7%.  

Zkušební provoz na letišti Heathrow 

Od podzimu 2015 do jara 2016 prob hl na letišti Heathrow v Londýn  zkušební provoz na 

p íletových tratích, kde se zvedla sestupová hladina ze standardních 3° na 3,25°. Strm jší 

sestupová rovina 3,25° byla vybrána, protože na sestupovou rovinu pod tímto úhlem nejsou 

vyžadovány žádné modifikace letadel a posádka nemusí procházet speciálním školením 

a výcvikem na p iblížení pod strm jší sestupovou rovinou než jsou standardní 3°. Strm jší úhel 

sestupu je klasifikován, jako mírn  strm jší sestupová rovina (slightly steeper approach). Tato 

                                                
57 HANSMAN, R. John, Tom G. REYNOLDS a Jean-Marie DUMONT. Fuel Burn and Emissions 
Reduction Potential of Low Power/Low Drag Approaches [online]. 11th AIAA Aviation Technology, 
Integration, and Operations (ATIO) Conference, 2011 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/96977 

58 RHODES, Dr Darren. Steeper Approaches: Civil Aviation Authority [online]. In: . 15.10.2013 [cit. 
2018-03-18]. Dostupné z: 
https://www.aerosociety.com/Assets/Docs/Events/723/Darren%20Rhodes.pdf 
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strm jší sestupová hladina potvrdila, že letadla jsou ve v tší výšce nad zemí a dochází tak 

hlukovým úsporám na zemi. Na obrázku 24 můžeme toto porovnání vid t graficky. 

 

Obrázek 24 Porovnání sestupové roviny 3°a 3,25°59 

Po této úsp šné testovací dob  byl zahájen další zkušební provoz tentokrát od kv tna do íjna 

2017. Důvodem pro další zkušební fázi strm jšího p iblížení na letišt  Heathrow bylo 

vyzkoušení této metody v teplejším období (kv ten – červen), jelikož p edešlý zkušební provoz 

byl testován v zimním období (zá í – b ezen). 

Důvod pro testování tohoto postupu jak v zimním tak v letním období je významná role teploty 

vzduchu p i tomto postupu, jelikož bylo využíváno postupu RNP APCH down to LNAV/VNAV, 

tedy s využitím barometrického výškom ru pro zajišt ní sestupové roviny. 

Jestliže reálná teplota a tlak neodpovídají hodnotám mezinárodní standardní atmosféry, úhel 

sestupové roviny se mírn  zm ní. Čím je teplota nižší oproti teplot  15°C ISA, tím je úhel 

sestupové roviny nižší. Naopak když je teplota vyšší než 15°C ISA sestupový úhel se zvýší. 

Rozdíly v sestupové rovin , které jsou způsobeny odchylkami od teploty ISA, jsou velmi malé, 

ale mají svůj podíl na velikosti snížení hluku na p íletových tratích. 

Za zkušebního provozu v zimním období v roce 2015 a 2016 byla prům rná teplota cca 9,6°C. 

To způsobilo, že letadla byla na sestupové rovin  o 51 ft níže, než kdyby byla teplota dle ISA 

15°C. 

Shrnutí zkušebního provozu z roku 2017 bohužel zatím není ve ejn  dostupné. 

                                                
59 A Quieter Heathrow [online]. In: . Heathrow Airport Limited 2013, 2013, May 2013 [cit. 2018-03-18]. 
Dostupné z: 
https://www.heathrow.com/file_source/HeathrowNoise/Static/a_quieter_heathrow_2013.pdf 
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5.5 Dvou-segmentové p iblížení 

Dvou-segmentové p iblížení nebo také double-slope p iblížení je další z metod, jak lze snížit 

hluk z p ilétajících letadel. Tento druh p iblížení je rozd len na dv  části, proto se nazývá dvou-

segmentové. Rozdíl mezi jednotlivými segmenty p iblížení je v úhlu sestupové roviny. 

V první části p íletu letadlo letí v sestupové rovin , která má úhel v tší než standardní 3°. Díky 

tomu je letadlo vedeno ve v tší výšce a vznikají tak hlukové úspory, které mohou dosahovat 

hodnot 3 – 5 dB (údaj uveden na základ  dokumentu Managing the impacts of aviation 

noise60). Ve výšce zhruba 500 m (1 500 ft) se pak letadlo srovnává do standardní sestupové 

roviny 3°. Výhoda tohoto postupu je z ejmá, letadlo b hem p iblížení letí ve v tší výšce, čímž 

vznikají již zmín né hlukové úspory, zároveň se pak srovnává do standardní sestupové roviny, 

takže posádka nemusí mít výcvik na sestup pod strm jším úhlem sestupové roviny. 

Na následujícím obrázku 25 vidíme p íklad, jak může vypadat profil dvou-segmentového 

p iblížení. První část p iblížení je vedena pod jiným (strm jším) úhlem, než fáze konečného 

p iblížení. Fáze konečného p iblížení je již vedena po standardní sestupové rovin  3°. 

 

Obrázek 25 Profil sestupové roviny u dvou-segmentového přiblížení61 

V dokumentu Managing the impact of aviation noise, kde je tento postup p iblížení popsaný, 

je uvedeno, že není vhodné tento styl p iblížení aplikovat na b žný provoz. Bohužel zde není 

uvedený důvod, ale domnívám se, že tento postup je náročn jší na spolupráci ídících 

                                                
60 CANSO a AIRPORT COUNCIL INTERNATIONAL. Managing the Impacts of Aviation  Noise: A 
Guide for Airport Operators and Air Navigation Service Providers. In: . 2015. 

61 G. K. Schwind, J. A. Morrison, W. E. Nylen a E. B. Anderson. OPERATIONAL FLIGHT 
EVALUATION OF THE TWO-SEGMENT APPROACH FOR USE IN AIRLINE SERVICE: NASA 
contractor report (NASA CR-2515) [online]. April 1975 [cit. 2018-03-22]. Dostupné z: 
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19750013183.pdf 
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letového provozu s letovou posádkou. Dále tento postup může nadm rn  zam stnat piloty, 

kte í mají už tak dost práce s p iblížením letadla na letišt . Další z nevýhod je zajišt ní 

plynulosti a bezpečnosti provozu v provozních špičkách. Naopak tento postup se dá využít 

u letadel, které p ilétají v ranních a nočních hodinách, kdy provoz není tak hustý a snížení 

hluku je důležit jší. 

5.6 Posunutý práh dráhy 

Posunutí prahu dráhy je jedna z dalších možností, jak lze snížit hluk v blízkosti letišt . Hlavní 

p ínos této metody je velmi podobný jako u p edcházejících postupů pro snížení hluku. Jde 

tedy o to, že letadlo zůstane ve v tší výšce a tudíž oblast zasažená hlukem z p ilétajících 

letadel zaznamená malé snížení hluku. Letadlo bude ve v tší výšce, z důvodu posunutí prahu 

dráhy z konce letišt  nap . o 300 m dále od zastav né oblasti. Vzdálenost posunutí prahu 

dráhy závisí na podmínkách daného letišt .  

Abychom mohli posunout práh dráhy, je nutné zabezpečit dostatečnou délku vzletové 

a p istávací dráhy i p es posunutí prahu dráhy. Vše musí být v souladu s bezpečnostními 

opat eními. Nelze posunout práh dráhy na úkor bezpečnosti. 

V dokumentu L 8168 (část I., díl 7, hlava 3, podsekce 3.6) je uvedeno, že metoda posunutí 

prahu dráhy nesmí být použita jako opat ení pro omezení hluku, pokud tím není hluk významn  

snížen a pokud zbývající délka dráhy nebude dostatečn  bezpečná a schopná splnit všechny 

provozní požadavky. 

Důležité je si uv domit, že posunutí prahu dráhy s sebou nese další problémy s tím spojené. 

Jedná se konkrétn  o infrastrukturu letišt . Pokud posuneme práh dráhy, je nutné zjistit, jestli 

je k tomu uzpůsobená infrastruktura letišt  jako nap . pojížd cí dráhy, které se z důvodu 

posunutí prahu dráhy možná budou muset p izpůsobit nov  definovanému prahu dráhy. Tato 

metoda snížení hluku může mít také vliv na kapacitu letišt .  

Pro efektivn jší snížení hluku na p íletových tratích je možné kombinovat více metod ke 

snížení hluku dohromady. Konkrétn  mám na mysli spojení postupu posunutí prahu dráhy 

s postupem zvýšení úhlu sestupové roviny. Každý z t chto způsobů snižuje hluk již sám 

o sob  a jejich vzájemné propojení může hlukové úspory ješt  zvýšit. V obou zmiňovaných 

postupech jde o udržení letadla ve v tší výšce nad danou oblastí. Pokud tedy tyto dv  metody 

spojíme, získáme hned dva hlukové benefity. Z důvodu posunutí prahu dráhy, bude letoun ve 

v tší výšce, jelikož bod dotyku s dráhou bude posunut. Zvýšením úhlu sestupové roviny bude 

letoun op t ve v tší výšce než p i p iblížení po standardní sestupové rovin  3°. Abychom si 

mohli vizuáln  p edstavit kombinovaný (posunutý práh dráhy + strm jší sestupová rovina) 



53 
 

postup p iblížení, je zde p iložen obrázek 26, kde jsou jasn  viditelné hlukové úspory p i použití 

každého postupu zvlášť a poté p i kombinovaném postupu p iblížení. Jak je z obrázku patrné, 

každá z výše zmiňovaných metod (metoda posunutého prahu dráhy, zvýšení sestupové roviny 

a kombinace obou postupů) má svůj podíl na snížení hluku. Ovšem vždy je nutné se na 

implementaci t chto postupů dívat ze širšího úhlu pohledu. Je důležité vzít v potaz p ípadné 

navýšení hluku na odlétajících tratích, díky metod  posunutého prahu dráhy. 

 

Obrázek 26 Porovnání jednotlivých metod z hlediska snížení hluku62 

5.7 Preference dráhového systému 

Preference dráhové systému, je jeden z jednodušších způsobů, jak snížit hladinu hluku 

v oblastech p ilehlých k letišti. Jak již samotný název tohoto postupu napovídá, jedná se 

o systém vzletových a p istávacích drah, kde jsou n které dráhy preferované p ed ostatními. 

Tato preference může mít různé důvody. Nap . důvodu bezpečnosti, vybavení dané dráhy, 

stavu dráhy nebo z důvodů hlukových úspor. 

V letecké informační p íručce (AIP - Aeronautical Information Publication) pro Letišt  Václava 

Havla Praha je uvedena preference dráhového systému pro postupy pro omezení hluku. 

Preference dráhového systému na pražském letišti je následující ( azení od nejpreferovan jší 

dráhy): 

 RWY 24 

 RWY 06 

 RWY 30 

                                                
62 CANSO a AIRPORT COUNCIL INTERNATIONAL. Managing the Impacts of Aviation Noise: A 
Guide for Airport Operators and Air Navigation Service Providers. In: . 2015. 
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 RWY 12 

Z toho tedy vyplývá, že pokud to je možné, nejčast ji v užívání je vzletová a p istávací 

dráha 24. Nejmén  používaná je naopak vzletová a p istávací dráha 12. 

Důvod k vytvo ení preference dráhového systému na Letišti Václava Havla Praha je celkem 

jednoznačný. Jelikož vzlety po vzletové a p istávací dráze 12 vedou p ímo nad hlavním 

m stem Praha. Obzvlášt  jsou pak hlukem zasaženy m stské části Praha – Ruzyn  a Praha 

– epy. Ten samý důvod je i pro omezení pohybů (zejména p istání) na dráze 30. Jelikož p i 

p íletech letadel na dráhu 30, jsou p íletové cesty vedeny op t nad hlavním m stem Praha, 

kde je hluku z letecké dopravy vystavena značná část obyvatelstva. Proto se preferují vzlety 

a p istání na dráze 24 a 06, kde p íletové a odletové cesty nevedou p ímo p es hlavní m sto. 

Počet obyvatel zasažených hlukem 

Abychom m li p edstavu, kolik obyvatel je zasaženo nadm rným hlukem z letecké dopravy 

v blízkosti Letišt  Václava Havla Praha, je zde p iložena tabulka, která dokládá, o jaký počet 

obyvatel se jedná.  

V tabulce 3 jsou data, která jsou uvedena ve zpráv  o hlukové situaci na letišti Praha/Ruzyn  

za roky 2014 a 2015. Op t se jedná o počet obyvatel zasažených hlukem z leteckého provozu 

b hem dne.  

Tabulka 3 Počet obyvatel vystavený hluku z letecké dopravy za rok 2014 a 201563 

Rok 

Hluková pásma v dB 

55-60 60-65 Nad 65 
Nad 60 

(limit) 

2014 7 026 2 160 29 2 189 

2015 5 324 1 702 29 1 731 

Z této tabulky 3 vyplývá, že nadm rným hlukem z letecké dopravy pro rok 2014 bylo 

obt žováno kolem 9 215 obyvatel, zatímco pro rok 2015 se toto číslo podstatn  snížilo. Pro 

rok 2015 bylo nadm rnému hluku vystaveno kolem 7 000 obyvatel. Počet obyvatel 

zasažených hlukem z letecké dopravy se tedy poda ilo zmírnit zhruba o 2 000.  

Jak jsem se ze zmín né zprávy o hlukové situaci na letišti Praha/Ruzyn  za rok 2014 a 2015 

dozv d la, podklady pro tuto tabulku jsou p ebrány z Českého statistického ú adu z podkladů 

pro stanovení počtů postižených osob z roku 2011. Tudíž se nejedná o zcela aktuální data. 

                                                
63 ZPRÁVA O HLUKOVÉ SITUACI NA LETIŠTI PRAHA /RUZYN  ZA ROKY 2014 A 2015 [online]. 
2016 [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: https://www.prg.aero/hluk 



55 
 

Nicmén  pro částečnou p edstavu, kolik lidí je vystaveno nadm rnému hluku z letecké 

dopravy, nám tyto data postačí. 

5.8 Alternace p íletových tratí 

Další z možností, jak snížit hluk na p íletových tratí, je alternace p íletových tratí. Jedná se 

o postup, kdy jsou p íletové trat  za určitých podmínek m n ny. To vede ke zv tšení plochy, 

která je tímto hlukem zasažena, ale zase se zmírní plocha, která je tomuto hluku vystavena 

nep etržit . Jedná se o tzv. noise sharing neboli sdílení hluku. 

Jakmile se zv tší plocha, která je vystavena hluku na p íletových tratí, zvýší se tím také počet 

obyvatel, který je tomuto hluku vystaven, což se může jevit jako nelogický krok. Zatím jsem 

zde popisovala metody, které mají za cíl snížit počet obyvatel, který je tomuto hluku vystaven. 

Na letištích, která jsou extrémn  vytížená, by pak lidé, kte í bydlí v blízkosti letišt , byli 

vystaveni neustálému hluku. Proto se zavedla metoda alternace p íletových tratí, takže lidé, 

kte í by jinak byli vystaveni neustálému hluku, mají možnost si v určitých časových intervalech, 

nebo za daných podmínek od hluku trochu odpočinout. Naopak po alternaci neboli zm n  

p íletové trat  je pak hluku vystavena jiná část obyvatelstva. Hluk je tedy rovnom rn  

rozprost en a nevznikne tak oblast, která by byla tomuto hluku vystavena po celou dobu. 

5.8.1 Alternace p íletových tratí na letišti Heathrow 

Princip alternace p íletových tratí je zaveden na letišti Heathrow v Londýn , kde je zm na 

p íletových tratí dána časovým intervalem. Ke zm n  p íletových tratí dochází každý den 

v 15:00 hod. Dalším intervalem, kdy dochází ke zm n  p íletových tratí, je jeden týden. 

Speciální režim alternací p íletových tratí je pak zaveden pro noční provoz. 

Pro v tší p ehlednost je publikován tzv. rozvrh, kde jsou rozepsány týdny a k nim pat ičné 

dráhy v používání. Tento „rozvrh“ vzletových a p istávacích drah je ve ejn  p ístupný. Je to 

ovšem jen plán, který může být kdykoli zm n n vzhledem k bezpečnosti provozu, špatným 

meteorologickým podmínkám a dalším událostem, které mohou ovlivnit alternaci p íletových 

tratí. 

5.8.1.1 Denní alternace 

Pro v tší názornost, jak probíhá alternace p íletových tratí, je zde p iložen obrázek 27, kde je 

graficky znázorn né, kdy dochází ke zm n  p íletových tratí a jak se tyto dráhy m ní v rámci 

týdnů. Tento systém platí pouze v denních hodinách (6:00 – poslední odlet letadla) a za 

podmínky, že jsou provád ny „západní“ operace, což znamená, že vítr vane sm rem na 
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východ. Tyto podmínky b hem roku na letišti Heathrow p evažují a z celkového počtu operací 

tvo í práv  ty „západní“ 70 %. 

Západní operace jsou preferovány p ed východními operacemi z důvodu hlukových úspor. 

Tato preference byla stanovena vládou v roce 1960, kdy byly odlétající letadla výrazn  

hlučn jší než letadla p ilétající. P i západních operacích letadla vzlétají sm rem na 

Berkshire/Surrey, kde není tak velký počet obyvatel, jako v Londýn . Jelikož p i východních 

operacích vzlétají letadla p es centrum Londýna, kde je hlukem zasaženo mnohem více 

obyvatel než p i západních operací. 

 

Obrázek 27 Alternace příletových tratí na letišti Heathrow v Londýně v denní době64 

Letišt  Heathrow má dv  paralelní dráhy, díky čemuž může docházet k výrazn jším alternacím 

p íletů a odletů letadel. Jak je patrné z obrázku, v prvním týdnu v dopoledních hodinách 

dochází na severní vzletové a p istávací dráze k p íletům. Na jižní dráze pak probíhají odlety 

letadel. Ke snížení hluku dochází v oblasti severní dráhy, kde by jinak docházelo k odletům 

letadel, a v oblasti jižní dráhy, která by byla využívána pro p ílety. V 15:00 hod. se tato situace 

zm ní. Severní dráha je využívána pro odlety letadel a jižní dráha naopak pro p ílety letadel. 

Hlukové benefity jsou pak patrné v oblastech, které byly p ed 15:00 hod. vystaveny zvýšenému 

hluku. Dále dochází ke zm nám p íletových a odletových tratí po týdnu. Jelikož z výše 

popsaného sytému, je patrné, že jedna část obyvatelstva by byla zasažena zvýšeným hlukem 

pouze v odpoledních hodinách a druhá část obyvatelstva naopak v odpoledních hodinách. 

                                                
64 Heathrow Aircraft noise: Runway alternation [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: 
https://www.heathrow.com/noise/heathrow-operations/runway-alternation 
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Proto se tento cyklus m ní po týdnu. Z toho pak vyplývá, že oblast zasažená hlukem 

dopoledních hodinách, bude o týden pozd ji vystavena hluku v odpoledních hodinách 

a naopak. Výše popsaný systém alternace p íletových a odletových tratí platí pouze v denních 

hodinách (6:00 hod. – poslední odlet letadla). Pro noční p ílety a odlety letadel je zaveden 

odlišný systém alternace. 

5.8.1.2 Noční alternace 

Vzhledem k tomu, že noční provoz (od posledního odletu letadla – 6:00 hod.) na letišti 

Heathrow je mnohem menší než provoz denní, je tu možnost pro v tší alternaci p íletových 

a odletových tratí. Na rozdíl od zm n tratí v denních hodinách, které probíhají v dvoutýdenních 

cyklech, alternace tratí v nočních hodinách probíhá v čty týdenním cyklu. Není zde omezení 

použití alternací pouze na „západní“ operace, je tedy jedno, odkud letadlo p ilétá. 

Čty týdenní cyklus pro noční dobu pak vypadá následovn : 

 Týden 1 – letadlo p ilétá ze západu a p istává na severní dráze 

 Týden 2 – letadlo p ilétá z východu a p istává na severní dráze 

 Týden 3 – letadlo p ilétá ze západu a p istává na jižní dráze 

 Týden 4 – letadlo p ilétá z východu a p istává na jižní dráze 

5.8.1.3 Obecné podmínky 

Popis alternace p íletových a odletových tratí, kterému jsem se v novala v p edešlých 

kapitolách, ovšem není tak jednoduchý, jak se na první pohled může zdát. Nejd íve musí být 

zajišt n bezpečný provoz a až poté se může brát ohled na hlukové úspory. Proto se p i volb  

preferencí daných vzletových a p istávacích drah musí zohlednit následující faktory: 

1. Letadlo musí vždy p istávat a vzlétat proti sm ru v tru. Takže sm r v tru má velký vliv 

na určení dráhy v používání. 

2. Preference západních operací. 

3. Cranfordská dohoda. Jedná se o historické omezení, kdy letadlo nemůže vzlétnout 

sm rem na východ ze severní dráhy. 

4. Provozní špička mezi 6:00 hod. – 7:00 hod. Tato hodina je nejvytížen jšího z celého 

dne, a proto je velká pravd podobnost, že pro plynulost provozu budou v používání 

ob  vzletové a p istávací dráhy. 

5. Alternace vzletových a p istávacích drah může být také omezena z důvodů údržby 

letišt , špatných meteorologických podmínek nebo z bezpečnostních důvodů. 
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5.8.2 Alternace p íletových tratí na letišti v Sydney 

Stejn  jako je tato metoda alternací p íletových a odletových tratí aplikována na letišti 

Heathrow v Londýn , je zám na p íletových tratí také implementována na letišti Kingsforda 

Smithe v Sydney. Letišt  v Sydney má celkem t i vzletové a p istávací dráhy, takže variabilita 

zm n drah v používání je v tší. 

Letišt  Sydney vypracovalo tzv. dlouhodobý provozní plán, který se zabývá hlukovou 

problematikou z leteckého provozu v okolí letišt . Cílem tohoto provozního plánu je, aby byly 

p ílety a odlety letadel sm ovány nad vodní hladinu nebo nad mén  obydlené části m sta. 

Což je v současnosti cca 55 % provozu. Pokud to z určitých důvodů (meteorologické 

podmínky, úprava letišt , bezpečnost) není možné, p istupuje se k tzv. noise sharingu neboli 

sdílení hluku nap íč určitými oblastmi, aby došlo k rozd lení hluku a nebyla hlukem zatížena 

pouze jedna oblast. 

Dlouhodobý operační plán letišt  Sydney poskytuje deset různých ešení, jak lze využít t i 

vzletové a p istávací dráhy, které jsou na letišti k dispozici. T chto deset různých ešení 

můžeme vid t na následujícím obrázku 28.  
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Obrázek 28 Způsoby alternace příletových a odletových tratí na letišti v Sydney65 

Tak jako na letišti Heathrow jsou určitá omezení pro plné využití alterace p íletových 

a odletových tratí, tak jsou určitá omezení i na letišti v Sydney. Mezi obecné faktory, které 

budou alternace p íletových tratí vždy omezovat, ať se jedná o jakékoli letišt , jsou 

meteorologické podmínky. Hlavním důvodem je sm r v tru, protože letadla musí vzlétat 

a p istávat proti sm ru v tru.  

Dalším z problémů, který omezuje plné využití alternace tratí je odlišná kapacita a délka 

jednotlivých drah na australském letišti. Tento problém je patrný i z obrázku 28, kde si můžeme 

všimnout rozd lení letů a p íletů na klasické a transkontinentální lety. Toto rozd lení je 

z důvodu délky vzletové a p istávací dráhy. Ob  paralelní dráhy 16R/34L a 16L/34R jsou delší 

než samotná dráha 07/25, což omezuje vzlety a p istání n kterých letadel pouze na tyto dráhy. 

Jedná se zejména o transkontinentální lety, na kterých jsou využívány letouny s vyšší 

                                                
65 Airservices [online]. Copyright ©6 [cit. 25.03.2018]. Dostupné z: 
http://www.airservicesaustralia.com/wp-content/uploads/FINAL_Key-facts-about-noise-sharing.pdf 
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vzletovou a p istávací hmotností, a tudíž pot ebují k bezpečnému p istání a vzletu dráhy s v tší 

délkou. Dalším omezením alternace p íletových a odletových tratí na letišti v Sydney je 

rozdílná provozní kapacita jednotlivých drah. Zatímco paralelní severní a jižní dráhy 16R/34L 

a 16L/34R mají mnohem vyšší provozní kapacitu, tak na dráze 07/25, která zajišťuje letové 

operace z východu a západu, je provozní kapacita o dost nižší. Všechny tyto výše zmín ná 

omezení ovlivňují možnosti alternací p íletových a odletových tratí. 
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6 Vizualizace hlukových úspor v Matlabu 

V této kapitole diplomové práce se budu zabývat vlastními výpočty a vizualizací n kterých 

metod, které vedou ke snížení hluku z p ilétajících letadel. Ve výpočtech a následných 

vizualizacích nejsou uvažovány útlumy hluku vlivem atmosférických podmínek (mlha, déšť, 

vítr, teplotní gradienty atd.), p ízemního efektu a vlivem p ekážek. Pracuji tedy s modelem 

atmosféry, kdy se hluk ší í p ímoča e a jsou zohledňovány pouze útlumy hluku vlivem 

narůstající vzdáleností od zdroje. 

Vlastní výpočty a vizualizaci hlukových úspor, na základ  implementace n kterých metod, 

které vedou ke snížení hluku b hem p iblížení na dané letišt , jsem se rozhodla ud lat proto, 

že zatím není ve ejn  dostupný nástroj, který by toto porovnání umožnil. Jsou zve ejn né 

různé druhy studií, které popisují jednotlivou implementaci daných metod a jejich p ínosy, ale 

nikde není možnost si implementaci t chto metod „vyzkoušet“ na ve ejn  dostupném modelu. 

Pro výpočty jsem použila hluková data pro jednotlivé typy letounů, která jsem získala na 

internetových stránkách Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) v dokumentech, 

které obsahují hlukové limity v referenčních bodech pro získání osv dčení o hlukové 

způsobilosti (Type-Certificate Data Sheets for Noise)66. Hlukové limity jsou publikovány pro 

každý typ letounu. 

Abych se ve svých výpočtech p iblížila reálnému provozu, který je na Letišti Václava Havla 

Praha, zvolila jsem typy letadel, které letecké společnosti nejčast ji nasazují na letech do 

a z Prahy. Proto jsem vybrala letouny Airbus A320 a Boeing B737. Vždy jsem se snažila vybrat 

podobné typy letounů od dvou nejv tších výrobců dopravních letadel. Pro zajímavost jsem do 

t chto výpočtů zahrnula také nejv tší dopravní letadlo na sv t  Airbus A380 a konkurenční 

Boeing B747. 

6.1 Hlukový limit 

Jelikož nemám k dispozici hluková data letadel, vypomohla jsem si, daty z již zmín ného 

dokumentu Type Certificate Data Sheets for Noise (dále jen TCDSN) od Evropské agentury 

pro bezpečnost v letectví. Z tohoto dokumentu jsem použila hlukové limity, které se týkají 

referenčního m ícího místa p i p iblížení (viz kapitola 3.4 M ení hluku). Z TCDSN pro 

jednotlivé typy letounů jsem pak hlavn  u široko-trupých letadel (A380 a B747) vybírala ty 

                                                
66 Type Certificate Data Sheets (TCDS) | EASA. EASA | European Aviation Safety Agency [online]. 
Copyright © easa.europa.eu 2018 [cit. 16.04.2018]. Dostupné z: 
https://www.easa.europa.eu/document-library/type-certificates 



62 
 

s nejvyšším hlukovým limitem. Tyto vysoké hodnoty jsem vybírala zám rn , aby byly o to 

patrn jší hlukové úspory, které p i implementaci n kterých metod vzniknou. 

Pro letoun Airbus A320-211 (EASA Record No. A2462) s maximální vzletovou hmotností 

75 500 kg a maximální p istávací hmotností 64 500 kg je hlukový limit pro referenční m ící 

místo p i p iblížení 100,6 dB. Celkový náhled dané stránky z TCDSN s podrobn jšími údaji 

o letadle, jako je nap . typ motoru a další hlukové limity je uveden v p íloze 1. 

Pro letoun Boeing 737-300 (EASA Record No. A120407) s maximální vzletovou hmotností 

63 276 kg a maximální p istávací hmotností 45 812 kg je hlukový limit pro referenční m ící 

místo p i p iblížení 100 dB. Celkový náhled dané stránky z TCDSN s podrobn jšími údaji 

o letadle, jako je nap . typ motoru a další hlukové limity je uveden v p íloze 1. 

Pro letoun Airbus A380-861 (EASA Record No. A69007) s maximální vzletovou hmotností 

573 000 kg a maximální p istávací hmotností 393 000 kg je hlukový limit pro referenční m ící 

místo p i p iblížení 105 dB. Celkový náhled dané stránky z TCDSN s podrobn jšími údaji 

o letadle, jako je nap . typ motoru a další hlukové limity je uveden v p íloze 1. 

Pro letoun Boeing 747-200B (EASA Record No. A14028) s maximální vzletovou hmotností 

377 842 kg a maximální p istávací hmotností 285 763 kg je hlukový limit pro referenční m ící 

místo p i p iblížení 108 dB. Celkový náhled dané stránky z TCDSN s podrobn jšími údaji 

o letadle, jako je nap . typ motoru a další hlukové limity je uveden v p íloze 1. 

6.2 Výpočet 

Jakmile mám k dispozici hlukový limit, který jsem získala z TCDSN jednotlivých typů letadel, 

mohu vypočítat hlučnost každého letadla b hem p iblížení na dané letišt . Jak jsem již v úvodu 

zmínila, v t chto výpočtech uvažujeme podmínky ideální atmosféry, to znamená, že nebudou 

uvažovány útlumy hluku vlivem atmosférických podmínek, ale bude brán v potaz pouze útlum 

hluku vlivem narůstající vzdálenosti od zdroje.  

Všechny následující výpočty pro hladinu intenzity hluku budou počítány podle vzorce: � = ℎ � ý � �  � � + �� ýš � �� � �  � í               [ �] (9) 

L – hladina intenzity hluku 

120 – 120 m (výška letadla nad zemí v referenčním m ícím míst  p i p iblížení) 
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Ukázkový výpočet 

Pro názornost zde uvedu vzorový výpočet pro zjišt ní hladiny intenzity hluku, kde bude vid t, 

jak jsem postupovala u všech výpočtů, které jsou v této diplomové práci uvedeny. V tomto 

vzorovém p íkladu budu počítat s hlukovým limitem letounu A320, což je 100,6 dB. Výpočet je 

proveden pro letadlo, které se p ibližuje po standardní sestupové rovin  3° a nachází se ve 

výšce 1 000 m nad zemí. � = , + ��  = ,  � (10) 

Pokud ale chceme demonstrovat hlukové úspory, musíme do t chto výpočtů zahnout také 

vzdálenost od prahu dráhy, která se s rozdílným úhlem sestupové roviny m ní. Výše uvedený 

vzorec tuto vzdálenost nezohledňuje, počítá aktuální hluk letadla pouze na základ  výšky 

letadla nad zemí. Hlukové benefity u rozdílných úhlů sestupových rovin vznikají tím, že letadlo 

bude ve výšce 1 000 m nad zemí v rozdílné vzdálenosti od bodu dotyku s dráhou. Uvedu zde 

sérii výpočtů, kde budou vid t hlukové úspory v podob  rozdílné vzdálenosti od bodu dotyku 

letounu s dráhou. 

1) Definujeme si výšku letadla. V tomto p ípad  1 000 m nad zemí. 

2) Definujeme si sestupovou rovinu. Nyní uvažujeme standardní sestupovou rovinu 3°. 

3) Výpočet vzdálenosti letadla od bodu dotyku s dráhou (na základ  stanovené výšky 

a sestupové roviny). 

 tan ° =  ,   (11) 

4) Výpočet hladiny intenzity hluku (na základ  definované výšky)   � = , + ��  = ,  � (12) 

Konečný výsledek nám íká, že pokud bude letadlo ve výšce 1 000 m nad zemí sestupovat 

pod úhlem 3°, intenzita hluku bude 82,18 dB. 

Pro srovnání zde uvedu ten samý výpočet, akorát zm ním úhel sestupové roviny ze 

standardních 3° na 3,5°. Ostatní údaje zůstanou stejné. 

1) Definujeme si výšku letadla (zůstává stejná - stále 1 000 m nad zemí). 

2) Definujeme si sestupovou rovinu. Nyní uvažujeme standardní sestupovou rovinu 3,5°. 

3) Výpočet vzdálenosti letadla od bodu dotyku s dráhou (na základ  stanovené výšky 

a sestupové roviny). 

 tan , ° =  ,   (13) 
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4) Výpočet hladiny intenzity hluku (na základ  definované výšky)  � = , + ��  = ,  � (14) 

Konečný výsledek tohoto p íkladu nám ukazuje, že hladina intenzity hluku letadla, které bude 

sestupovat pod úhlem 3,5° a momentáln  bude ve výšce 1 000 m nad zemí, bude také 

82,18 dB (což je stejné jako v p edešlém p íkladu pro sestupovou rovinu 3°), avšak oproti 

letadlu, které letí po sestupové rovin  3°, je o tém  3 000 m blíže k dráze. 

Tím také vznikají již zmín né hlukové úspory, jelikož letadlo je ve stejné výšce v rozdílných 

vzdálenostech od bodu dotyku s dráhou. Pro v tší p ehlednost hlukových úspor, provedu ješt  

jeden výpočet, kde budou tyto hlukové úspory patrné na první pohled. V následujících 

výpočtech si zafixujeme vypočítanou vzdálenost letounu od bodu dotyku s dráhou a budeme 

dopočítávat aktuální výšku letadla v této vzdálenosti. 

Budu tedy vycházet z prvního výpočtu, čímž je letadlo letící po sestupové rovin  3° nacházející 

se ve výšce 1 000 m nad zemí. 

1) Letadlo letící po sestupové rovin  3° nacházející se aktuáln  ve výšce 1 000 m nad 

zemí je vzdáleno 19 081,13 m od bodu dotyku s dráhou. 

 tan ° =  ,   (15) 

2) Hladina intenzity hluku pro toto letadlo je tedy 82,18 dB (stejné jako v p edchozím 

p íkladu). � = , + ��  = ,  � (16) 

Nyní provedu ten samý výpočet, akorát zm ním úhel sestupové roviny z 3° na 3,5°. Dále m  

pak nebude zajímat vzdálenost od bodu dotyku s dráhou, ale pro v tší p ehlednost m  bude 

zajímat výška letadla letícího po strm jší sestupové rovin  ve vzdálenosti 19 081,13 m od 

bodu dotyku s dráhou (vzdálenost letadla od bodu dotyku sestupujícího pod úhlem 3° ve výšce 

1 000 m).  

1) Letadlo letící po sestupové rovin  3,5° nacházející se ve vzdálenosti 19 081,13 m od 

bodu dotyku s dráhou je ve výšce 1 167,05 m. tan , ° .   , =  ,   (17) 

2) Hladina intenzity hluku pro toto letadlo je tedy také 80,84 dB. � = , + ��
 , = ,  � (18) 
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Na tomto výpočtu je vid t, že hladina intenzita hluku je rozdílná, jelikož letadlo letící pod 

strm jším úhlem sestupové roviny je ve stejné vzdálenosti od bodu dotyku s dráhou ve v tší 

výšce nad zemí. Hladina intenzity hluku je menší, než u letadla, které sestupuje po standardní 

3° sestupové rovin . Letadlo letící pod úhlem 3° je ve vzdálenosti 19 081,13 m od bodu dotyku 

s dráhou ve výšce 1 000 m nad zemí. Letadlo klesající pod úhlem 3,5° je ve stejné vzdálenosti 

od bodu dotyku s dráhou ve výšce 1 167,05 m nad zemí, tedy o 167 m výše než letadlo 

klesající pod 3° sestupovou rovinou. 

6.3 Porovnání výpočtů 

V této kapitole se budu zabývat porovnáním výpočtů u výše zmín ných typů letounů, pokud 

by let ly po standardní sestupové rovin  3° a poté pokud by let ly po sestupové rovin  3,5°. 

Pro demonstrování hlukových úspor p i implementaci metody zvýšení úhlu sestupové roviny, 

zde budou i výpočty uvažující úhel sestupové roviny 5,5°. Tento extrémní úhel sestupu jsem 

vybrala proto, že to je jeden z nejstrm jších úhlů sestupové roviny, který se používá na letišti 

v Londýn , konkrétn  na letišti London City Airport. Zároveň to je úhel sestupu, který využívají 

dopravní letadla, nejedná se tedy o extrémní úhel, který se v reálném provozu nevyužívá. 

U každého typu letounu pro úhel sestupové roviny 3,5° a 5,5° budou uvedeny dv  tabulky. 

Jedna tabulka bude mít zafixovanou polohu letadla ve vzdálenosti od bodu dotyku s dráhou, 

to znamená, že hlukové úspory budou vid t na rozdílné výšce letadla v té samé vzdálenosti 

od bodu dotyku s dráhou. Ve druhé tabulce bude naopak zafixovaná výška letadla a hlukové 

úspory budou patrné z rozdílné vzdálenosti od bodu dotyku s dráhou. Pro sestupovou rovinu 

3° bude uvedena tabulka pouze jedna, jelikož hodnoty se zafixovanou polohou od bodu dotyku 

s dráhou a zafixovanou polohou výšky se od sebe neliší. Tuto tabulku používám jako výchozí 

a s ní jsou porovnávány další hodnoty, které vyjdou u strm jších úhlů sestupu. 

Na začátku kapitoly jsem zmínila, že výpočty budu provád t pro čty i typy letadel a to pro 

letoun Airbus A320-211, Boeing 737-300, Airbus A380-861 a Boeing 747-200B. Jelikož princip 

výpočtů je pro všechny typy letounů stejný a liší se pouze v číselných hodnotách, rozhodla 

jsem se, že pro zestručn ní práce podrobn ji popíši pouze výpočty pro letoun A320-211. 

Popíši zde, co nám tyto výpočty p inesly a jaké z nich plynou záv ry. Stejné výpočty pro ostatní 

typy letounů naleznete v p íloze 2. Jedná se o ty samé výpočty, akorát v p íloze nebudou 

podrobn  popsány. 
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Letoun A320-211  

V následujících výpočtech pro letoun A320-211 je počítáno s hlukovým limitem, která je dle 

TCDSN 100,6 dB. Následující tabulka 4 s výpočty je pro letoun, který klesá po standardní 

sestupové rovin , což jsou 3°.  

Tabulka 4 A320-211 GP 3° 

Sestupová rovina 3° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou  

[m] 

Hladina 
intenzity hluku  

[dB] 

500 9540,5 88,204 

240 4579,4 94,579 

180 3434,6 97,078 

120 2289,7 100,600 

60 1144,8 106,621 

V následujících tabulkách 5 a 6 jsou uvedeny hodnoty pro letoun, který sestupuje pod úhlem 

sestupové roviny 3,5°. V tabulce 5 jsou pak hodnoty, kde je pevn  stanovená vzdálenost 

letadla od bodu dotyku s dráhou (m ní se výška). V tabulce 6 je pak zafixovaná výška letadla 

a hlukové úspory nastávají se zm nou vzdálenosti od bodu dotyku s dráhou. 

Tabulka 5 A320-211, GP 3,5°, zafixovaná vzdálenost od dráhy 

Sestupová rovina 3,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

583,53 9540,568 86,862 

280,09 4579,473 93,238 

210,07 3434,605 95,736 

140,05 2289,736 99,258 

70,02 1144,868 105,279 

Z tabulky 5 vyplývá, že pokud je stejná vzdálenost od bodu dotyku s dráhou jako p i letu po 

sestupové rovin  3°, bude letadlo ve v tší výšce nad zemí. Hlukové úspory jsou pak patrné po 

srovnání sloupců, kde je uvedena hladina intenzity hluku daného letadla v dB. Výpočty lišící 

se od tabulky 4 jsou zvýrazn ny červen . 
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Tabulka 6 A320-211, GP 3,5°, zafixovaná výška letadla 

Sestupová rovina 3,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

500 8174,9 88,204 

240 3924,0 94,579 

180 2943,0 97,078 

120 1962,0 100,600 

60 981,0 106,621 

Z tabulky 6 vyplývá, že pokud budeme porovnávat letadla letící ve stejné výšce, bude letoun 

letící po strm jší sestupové rovin  blíže k bodu dotyku s dráhou. To znamená, že oblast 

zasažená hlukem tohoto letadla bude menší. V tomto p ípad  nemůžeme porovnávat hladiny 

intenzity hluku, jelikož porovnáváme letoun ve stejné výšce nad zemí, rozdílná je akorát 

vzdálenost od bodu dotyku s dráhou. Pokud jsou tedy letadla ve stejné výšce nad zemí, jsou 

i hladiny intenzity hluku pro oba p ípady stejné. Výpočty lišící se od tabulky 4 jsou zvýrazn ny 

červen . 

Následující tabulky 7 a 8 uvád jí sérii výpočtů pro úhel sestupové roviny 5,5°. Z tabulky 7 je 

op t patrné, že pokud se zvýší úhel sestupové roviny na 5,5° je letadlo v mnohem v tší výšce 

nad zemí než p i sestupu po standardní sestupové rovin  3°. Také si můžeme všimnout, že 

p i implementaci strm jších sestupových rovin dochází k výrazn jšímu snížení hladiny 

intenzity hluku. Výpočty lišící se od tabulky 4 jsou zvýrazn ny červen . 

Tabulka 7 A320-211, GP 5,5°, zafixovaná vzdálenost od dráhy 

Sestupová rovina 5,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

918,65 9540,568 82,921 

440,95 4579,473 89,296 

330,71 3434,605 91,795 

220,48 2289,736 95,316 

110,24 1144,868 101,337 

V tabulce 8 je zafixovaná výška letadla. Z výpočtů je patrné, že stejn  jako p i sestupové rovin  

3,5° tak i p i sestupové rovin  5,5° je letadlo mnohem blíže k bodu dotyku s dráhou, což má 

za následek značné hlukové úspory. Výpočty lišící se od tabulky 4 jsou zvýrazn ny červen . 
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Tabulka 8 A320-211, GP 5,5°, zafixovaná výška letadla 

Sestupová rovina 5,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

500 5192,7 88,204 

240 2492,5 94,579 

180 1869,4 97,078 

120 1246,2 100,600 

60 623,1 106,621 

Na základ  provedených výpočtů jsem dosp la k záv ru, že hlukové úspory získané metodou 

zvýšení úhlu sestupové roviny nejsou zanedbatelné. Záleží tedy na podmínkách daného 

letišt , zda je možné tuto metodu pro snížení hluku implementovat nebo ne. 

6.4 Vizualizace hlukových úspor 

V p edchozí kapitole byla pro demonstraci snížení hluku b hem p iblížení na letišt  vybrána 

metoda zvýšení úhlu sestupové roviny. Na základ  výpočtů jsem ukázala, že díky této metod  

je možné dosáhnout značných hlukových úspor. V této kapitole budou k vid ní vizualizace, 

které jsou výstupem programu Matlab. Krom  již zmín né metody zvýšení úhlu sestupové 

roviny budou vizualizace provedeny i pro metody posunutí prahu dráhy, dvou-segmentového 

p iblížení nebo zak iveného p iblížení.  

6.4.1 Zvýšení úhlu sestupové roviny 

Nyní metodu zvýšení úhlu sestupové roviny podrobím ješt  grafickému rozboru, který je 

výstupem programu Matlab. Pro názornost zde budou uvedeny obrázky hlukové stopy. Každý 

z t chto obrázků bude reprezentovat jiný úhel sestupové roviny. Podobn  jako v p echozí 

kapitole, i nyní budu pracovat se sestupovou rovinou pod úhlem 3°, 3,5° a 5,5°. Nebudou zde 

uvedeny hlukové stopy pro každý z výše zmín ných čty  typů letounů, ale obrázek bude 

zobecn ný pro jakýkoli typ letounu. Abych mohla do grafických výstupů doplnit hlukové údaje, 

budu brát údaje pro letoun A320-211, ve skutečnosti je ale obrázek zobecn ný. Pokud bychom 

ho tedy cht li mít pro Boeing 737-300, stačí pouze porovnat hlukové údaje daného letadla 

v daných výškách. Pro lepší p edstavu kam zhruba hluková stopa letadel zasahuje, jsem 

zvolila mapové podklady pro Letišt  Václava Havla Praha pro p ílet na dráhu 24. 

Na obrázku 29 je znázorn na hluková stopa letadla, které klesá po standardní sestupové 

rovin  3°.  
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Obrázek 29  Hluková stopa (sestupová rovina 3°) 

Na obrázku 30 je znázorn na hluková stopa letadla, které letí pod sestupovým úhlem 3,5°. Na 

první pohled nejsou patrné velké zm ny hlukové stopy oproti sestupové rovin  3°. Pokud se 

ale podíváme pozorn ji, můžeme vid t výrazn jší zkrácení hlukové stopy, která odpovídá 

hladin  hluku 88 dB. Díky strm jší sestupové rovin  se zkrátily všechny hlukové stopy, což 

odpovídá zmín nému hlukovému benefitu. 

 

Obrázek 30 Hluková stopa (sestupová rovina 3,5°) 
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Na obrázku 31 můžeme vid t hlukovou stopu letadla, které letí po sestupové rovin  5,5°. Zde 

je zkrácení hlukové stopy vid t nejvíce, jelikož letadlo letí pod velmi strmým úhlem.  

 

Obrázek 31 Hluková stopa (sestupová rovina 5,5°) 

Na základ  výše zmín ného lze stanovit, že zvýšením úhlu sestupové roviny dochází 

k hlukovým úsporám. Čím je sestupová rovina strm jší, tím v tší jsou hlukové úspory. Je 

důležité si ale uv domit, že čím bude sestupová rovina strm jší, tím vznikají komplikace na 

stran  leteckých společností, konkrétn  pilotů, jelikož ti musejí mít speciální výcvik, aby mohli 

létat pod extrémními úhly sestupové roviny jako je nap . výše zmiňovaných 5,5°. Je tedy nutné 

dob e zvážit implementaci metody zvýšení sestupové roviny a zejména zvážit úhel sestupové 

roviny. 

6.4.2 Posunutý práh dráhy 

Metoda posunutí prahu dráhy je další možností, jak snížit hluk z p ilétajících letadel. Nejd íve 

budu pracovat pouze s variantou posunutí prahu dráhy (pracovala jsem s posunutým prahem 

dráhy o 500 m). Na zbylých dvou obrázcích poté budu kombinovat variantu posunutí prahu 

dráhy a zvýšení úhlu sestupové roviny. Celkov  zde budou uvedeny tedy t i obrázky, každý 

bude pro jiný úhel sestupové roviny. Jak jsem již zmínila i tentokrát budu pracovat se 

sestupovou rovinou 3°; 3,5° a 5,5°. Hlukové úspory získané touto metodou bych cht la 

demonstrovat na následujících obrázcích, které byly vizualizovány v programu Matlab.  

Na obrázku 32 můžeme vid t hlukovou stopu pro letadlo, které klesá pod standardním 

úhlem sestupové roviny 3° na posunutý práh dráhy o 500 m. 
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Obrázek 32 Hluková stopa - posunutý práh dráhy (sestupová rovina 3°) 

Na obrázku 33 je znázorn na hluková stopa letadla klesajícího pod úhlem 3,5°. Pokud tuto 

hlukovou stopu srovnáme s obrázkem 32, můžeme vid t, že kombinace metody posunutého 

prahu dráhy a zvýšení úhlu sestupové roviny vede ke snížení hlukové stopy. Nap . obec 

Horom ice je zasažena menší hladinou hluku (88 dB místo původních 95 dB) než pokud 

letadlo klesá pod standardním úhlem 3°. 
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Obrázek 33 Hluková stopa - posunutý práh dráhy (sestupová rovina 3,5°) 

Op t nejv tší hlukové úspory jsou patrné p i kombinaci posunutého prahu dráhy a strmým 

úhlem sestupové roviny. Tento p ípad je znázorn n na obrázku 34, kde je vyobrazena hluková 

stopa letadla, které klesá pod úhlem 5,5°. 

 

Obrázek 34 Hluková stopa - posunutý práh dráhy (sestupová rovina 5,5°) 

6.4.3 Dvou-segmentové p iblížení 

Dvou-segmentové p iblížení je další metodou, která byla podrobena vizualizaci v programu 

Matlab. Tak jako v p edchozích p ípadech, jsem i nyní pracovala krom  standardního úhlu 

sestupové roviny 3° také se strm jšími úhly sestupové roviny (již zmín ných 3,5° a 5,5°). Aby 

byly jasn  patrné hlukové úspory, které vzniknou p i implementaci této metody, p iložím zde 

nejprve obrázek standardního p iblížení po sestupové rovin  3°. Poté zde budou další obrázky, 

na kterých bude znázorn na strm jší sestupová rovina (3,5° a 5,5°). Aby byly ve vizualizacích 

dob e patrné hlukové úspory, zvolila jsem výšku, ve které se bude letadlo srovnávat do 

standardní sestupové roviny 3°, na 500 ft (152,4 m). 

Na obrázku 35 můžeme vid t hlukovou stopu pro letadlo, které letí pod standardním úhlem 

sestupové roviny 3°. 
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Obrázek 35 Hluková stopa (sestupová rovina 3°) 

Na obrázku 36 je znázorn na hluková stopa letadla, které letí nejprve po sestupové rovin  

3,5° a poté se ve výšce 500 ft srovnává do standardní sestupové roviny 3°. Po porovnání 

obrázku 35 a obrázku 36 můžeme vid t hlukové úspory, které vznikly díky strm jší sestupové 

rovin  v první části p iblížení. Konkrétn  se zmenšila oblast zasažená hladinou hluku 88 dB. 

 

Obrázek 36 Hluková stopa - dvou-segmentové přiblížení (sestupová rovina 3,5° a 3°) 
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Obrázek 37 reprezentuje hlukovou stopu pro letadlo, které se p ibližuje po sestupové rovin  

5,5° a ve výšce 500 ft se srovnává do klasické sestupové roviny 3°. Tak jako u p edešlých 

metod i zde můžeme pozorovat nejv tší hlukové úspory p i použití strm jšího úhlu sestupové 

roviny. 

 

Obrázek 37 Hluková stopa - dvou-segmentové přiblížení (sestupová rovina 5,5° a 3°) 

6.4.4 Zak ivené p iblížení 

Zak ivené p iblížení je poslední metoda, pro kterou je ud lána vizualizace. P estože 

v p edchozích p ípadech byly demonstrovány metody, které vedou ke snížení hluku b hem 

p iblížení letadel na letišt , rozhodla jsem se navrhnout metodu p iblížení, která by se zcela 

vyhnula obci Horom ice. Horom ice jsou hlukem z letecké dopravy zasaženy ve všech 

p edchozích p ípadech, i když po implementaci n kterých z p edešlých metod, by byly 

zasaženy menší hladinou hluku. Z t chto důvodů jsem se rozhodla pro upravení p iblížení ve 

form  zatáčky, která se z v tší části vyhne obci Horom ice a vznikne tak hlukový benefit nad 

obcí Roztoky a nad hlavním m stem Praha, konkrétn  nad částí Praha - Suchdol. Tuto metodu 

jsem op t podrobila různé strmosti sestupové roviny, tak jako v p edchozích p ípadech i nyní 

se jedná o sestupový úhel 3°; 3,5° a 5,5°. 

Na obrázku 38 můžeme vid t „nov “ navrženou trať p iblížení, kdy letadlo klesá pod úhlem 

3° a do osy dráhy se srovnává ve výšce 400 ft (121,92 m). 
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Obrázek 38 Hluková stopa - zakřivené přiblížení (sestupová rovina 3°) 

Obrázek 39 znázorňuje stejnou trať p iblížení jako je na obrázku 38 s tím rozdílem, že na 

obrázku 39 letadlo klesá pod strm jším úhlem sestupové roviny, a to 3,5°. 

 

Obrázek 39 Hluková stopa - zakřivené přiblížení (sestupová rovina 3,5°) 

Na obrázku 40 je znázorn na stejná trať pro p iblížení, nyní však letadlo letí pod úhlem 

sestupové roviny 5,5°. V tomto p ípad  můžeme pozorovat značné hlukové benefity nad obcí 
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Velké P ílepy, která by byla díky implementaci tohoto druhu p iblížení vystavena hluku 

z letového provozu. 

 

Obrázek 40 Hluková stopa - zakřivené přiblížení (sestupová rovina 5,5°) 

6.5 Počet obyvatel zasažených hlukem 

V p edchozích kapitolách jsem podrobila jednotlivé metody vizuálnímu rozboru hlukové stopy. 

Nyní bych cht la uvést p ehled, kolik obyvatel je zasaženo hlukem z letového provozu, který 

dosahuje hodnot 88 – více jak 100,6 dB p i implementaci daných metod, jako je zvýšení úhlu 

sestupové roviny, posunutí prahu dráhy, dvou-segmentové p iblížení a zak ivené p iblížení. 

Čísla o počtu obyvatel jsou pouze orientační, jedná se o hrubý odhad počtu obyvatel, který je 

zasažen hlukem z letového provozu. Údaje o počtu obyvatel jsem našla na internetových 

stránkách, které jsou uvedeny v záv ru práce v seznamu použité zdroje. 

Metoda č. 1 – standardní p iblížení (sestupová rovina 3°) 

V tabulce 9 můžeme vid t počet obyvatel zasažených hlukem z letového provozu, pokud 

letadlo letí po standardní sestupové rovin  3°. 

Tabulka 9 Počet obyvatel - standardní přiblížení (sestupová rovina 3°) 

Obec/městská část Počet obyvatel 
Kn ževes 1 017 

P ední Kopanina 504 

Horom ice 4 015 
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Praha – Suchdol 5 843 

Brnky 396 

Roztoky 8 403 

Celkem 20 178 

Metoda č. 2 – zvýšení sestupové roviny (sestupová rovina 3,5°) 

V tabulce 10 je uveden počet obyvatel zasažených hlukem p i p íletu letadla po sestupové 

rovin  3,5°. Na rozdíl od tabulky 9 nám díky použité metod  zvýšení úhlu sestupové roviny 

z tabulky 10 vypadly obce Roztoky a Brnky. 

Tabulka 10 Počet obyvatel - standardní přiblížení (sestupová rovina 3,5°) 

Obec/městská část Počet obyvatel 
Kn ževes 1 017 

P ední Kopanina 504 

Horom ice 4 015 

Praha – Suchdol 5 843 

Celkem 11 379 

Metoda č. 3 – zvýšení sestupové roviny (sestupová rovina 5,5°) 

V tabulce 11 je uveden počet obyvatel zasažených hlukem p i p íletu letadla po sestupové 

rovin  5,5°. Rozdíl oproti tabulce 10 je, že p i použití této metody vznikne hlukový benefit 

v oblasti m stské části Praha – Suchdol. 

Tabulka 11 Počet obyvatel - standardní přiblížení (sestupová rovina 5,5°) 

Obec/městská část Počet obyvatel 
Kn ževes 1 017 

P ední Kopanina 504 

Horom ice 4 015 

Celkem 5 536 

Metoda č. 4 – posunutý práh dráhy (sestupová rovina 3°) 

Tabulka 12 ukazuje počet obyvatel zasažených hlukem z letového provozu p i implementaci 

metody posunutí prahu dráhy (v našem p ípad  o 500 m). Oproti tabulce 9, kde jsou hodnoty 

pro standardní p iblížení po sestupové rovin  3° se může zdát, že se tabulka 12 moc neliší. 

P i použití metody posunutého prahu dráhy vznikl hlukový benefit v obci Brnky. Důležité je, 

uv domit si, že p i této metod  vzniká hlukový benefit hlavn  v počtu obyvatel, který je zasažen 

nižší hladinou hluku než p i standardním p iblížení bez posunutého prahu dráhy. 
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Tabulka 12 Počet obyvatel - posunutý práh dráhy (sestupová rovina 3°) 

Obec/městská část Počet obyvatel 
Kn ževes 1 017 

P ední Kopanina 504 

Horom ice 4 015 

Praha – Suchdol 5 843 

Roztoky 8 403 

Celkem 19 782 

Metoda č. 5 a č. 6 – posunutý práh dráhy (sestupová rovina 3,5° a 5,5°) 

Počet obyvatel zasažených hlukem p i použití metody posunutého prahu dráhy v kombinaci 

se zvýšením sestupové roviny na 3,5° a 5,5°, je shodný s tabulkou 10 pro sestupovou rovinu 

3,5° a s tabulkou 11 pro sestupovou rovinu 5,5°. Hlavní benefit této metody je, že obyvatelé 

jsou zasaženi nižší hladinou hluku (viz vizualizace v kapitole 6.4.1 Zvýšení úhlu sestupové 

roviny a 6.4.2 Posunutý práh dráhy), než p i implementaci pouze metody zvýšeného úhlu 

sestupové roviny. 

Metoda č. 7 – dvou-segmentové p iblížení (sestupová rovina 3° a 3,5°) 

Počet obyvatel zasažených hlukem z letového provozu p i implementaci metody dvou-

segmentového p iblížení v kombinaci sestupové roviny 3,5° a poté standardní 3° sestupové 

roviny, je p ibližn  stejný jako p i použití metody posunutého prahu dráhy a sestupové roviny 

3°, tedy zhruba 19 782 obyvatel. Rozdíl je pouze v použití jiné metody, která sníží hluk.  

Metoda č. 8 – dvou-segmentové p iblížení (sestupová rovina 3° a 5,5°) 

P i použití metody dvou-segmentového p iblížení v kombinaci sestupové roviny 5,5° a poté 

standardní 3° roviny je počet obyvatel zasažených hlukem vícemén  shodný s počtem 

obyvatel zasažených hlukem p i implementaci metody posunutého prahu dráhy a sestupové 

roviny 3,5°, tedy 11 379. Benefit použití metody dvou-segmentového p iblížení je hlavn  

oblastech, kde letoun letí po strm jším úhlu sestupové roviny, tedy v oblastech které jsou 

vzdálen jší od prahu dráhy. 

Metoda č. 9 – zak ivené p iblížení (sestupová rovina 3°) 

V tabulce 13 je uveden počet obyvatel zasažených hlukem p i implementaci zak iveného 

p iblížení. Pokud by se aplikovala tato metoda p iblížení, byla by hluku ušet ena obec 

Horom ice, Roztoky a m stská část Praha – Suchdol. Pokud srovnáme počet obyvatel z této 

tabulky s počtem obyvatel p i standardním p iblížení po 3°sestupové roviny (tabulka 9), je 



79 
 

z ejmé, že p i implementaci této metody by bylo zasaženo hlukem z letového provozu mnohem 

mén  obyvatel. 

Tabulka 13 Počet obyvatel - zakřivené přiblížení (sestupová rovina 3°) 

Obec/městská část Počet obyvatel 
Kn ževes 1 017 

P ední Kopanina 504 

Statenice 1 282 

Velké P ílepy 3 389 

Svrkyn  285 

Celkem 6 477 

Metoda č. 10 – zak ivené p iblížení (sestupová rovina 3,5°) 

P i použití metody zak iveného p iblížení a zvýšení sestupové roviny na 3,5°, zůstane počet 

obyvatel zasažených hlukem p ibližn  stejný. Ovšem nesmíme opominout hlukový benefit, 

který vzniká díky implementaci strm jší sestupové roviny a to, že obyvatelé jsou zasaženi nižší 

hladinou hluku než p i sestupové rovin  3°. 

Metoda č. 11 – zak ivené p iblížení (sestupová rovina 5,5°) 

Tabulka 14 ukazuje počet obyvatel zasažených hlukem p i použití metody zak iveného 

p iblížení a zvýšení sestupové roviny na 5,5°. Díky zvýšení sestupové roviny vznikl hlukový 

benefit nad obcí Velké P ílepy a Svrkyn . 

Tabulka 14 Počet obyvatel - zakřivené přiblížení (sestupová rovina 5,5°) 

Obec/městská část Počet obyvatel 
Kn ževes 1 017 

P ední Kopanina 504 

Statenice 1 282 

Celkem 2 803 

V následující tabulce 15 jsou se azeny výše zmín né metody od nejlepší po nejmén  vhodnou 

z hlediska implementace na základ  počtu obyvatel zasažených hlukem z letového provozu 

b hem p iblížení letadel na Letišt  Václava Havla Praha, konkrétn  na dráhu 24. 
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Tabulka 15 Seřazení implementovaných metod z hlediska počtu obyvatel zasažených hlukem 

Po adí Implementovaná metoda 
Počet obyvatel 

zasažených hlukem 

1. 
Zak ivené p iblížení  

(sestupová rovina 5,5°) 2 803 

2. 
Posunutí prahu dráhy  

(sestupová rovina 5,5°) 5 536 

 
Zvýšení sestupové roviny  
(sestupová rovina 5,5°) 5 536 

3. 
Zak ivené p iblížení  

(sestupová rovina 3,5°) 6 477 

 
Zak ivené p iblížení  

(sestupová rovina 5,5°) 6 477 

4. 
Posunutí prahu dráhy 

(sestupová rovina 3,5°) 11 379 

 
Zvýšení sestupové roviny 

(sestupová rovina 3,5°) 11 379 

 
Dvou-segmentové p iblížení 
(sestupová rovina 3° a 5,5°) 11 379 

5. 
Posunutí prahu dráhy  
(sestupová rovina 3°) 19 782 

 
Dvou-segmentové p iblížení 
(sestupová rovina 3° a 3,5°) 19 782 

6. 
Standardní p iblížení  
(sestupová rovina 3°) 20 178 

Z tabulky 15 vyplývá, že nejvhodn jší metodou z hlediska počtu obyvatel, kte í jsou vystaveni 

hluku z p ilétajících letadel, je implementace zak iveného p iblížení v kombinaci se zvýšením 

sestupové roviny na 5,5°. Tato metoda byla navržena pouze ve snaze naleznout hlukový 

benefit pro obec Horom ice, která je hluku b hem p iblížení letadel na Letišt  Václava Havla 

Praha na dráhu 24 neustále vystavena. Z hlediska reálného provozu je tato metoda velmi 

t žko aplikovatelná. Ve vizualizacích, které jsou uvedeny v této diplomové práci, se letadlo 

srovnává do osy dráhy ve výšce 400 ft (121,92 m), což je z hlediska stabilizovaného p iblížení 

p íliš pozd . Proto bych tedy tuto metodu z hlediska reálného provozu neuvažovala. Pokud 

tedy pomineme metodu zak iveného p iblížení, vychází nám nejlépe z hlediska počtu obyvatel 

zasažených hlukem metoda posunutí prahu dráhy v kombinaci se zvýšením sestupové roviny 

na 5,5°. 
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7 Shrnutí 
Tato diplomová práce se zabývá obecným zmapováním metod, které vedou ke snížení hluku 

na p íletových tratích a b hem p iblížení letadla na dané letišt . V první části se práce zabývá 

vymezením pojmů, jako jsou hluk a zvuk. Také je zde kapitola, která se zabývá účinky hluku 

na zdravotní stav člov ka. Jelikož se tato práce zabývá hlukem na p íletových tratích a b hem 

p iblížení, nechybí v této práci ani kapitola, která popisuje jednotlivé fáze p íletu. S hlukovou 

problematikou je bezprost edn  spojen také legislativní proces vydání osv dčení o hlukové 

certifikaci. Toto osv dčení je velmi důležité a musí být na palub  každého letadla. Proto je 

v této diplomové práci kapitola, která se tímto tématem zabývá. Konkrétn  jsou v této kapitole 

probírány požadavky pro vydání tohoto osv dčení, nebo podmínky za jakých je osv dčení 

o hlukové způsobilosti odebráno.  Další z důležitých částí této diplomové práce je kapitola 

o hlavních zdrojích hluku u letadel. V této kapitole jsou popsány pojmy jako aerodynamický 

hluk, mechanický hluk a možnosti, jak tento nežádoucí hluk u letadel omezit. 

Druhá část diplomové práce se zabývá již samotnou optimalizací p íletů, což znamená, že jsou 

zde popsány jednotlivé metody, které vedou ke snížení hluku na p íletových tratích a b hem 

p iblížení. Jedná se zejména o metody, jako je posunutí prahu dráhy, zvýšení sestupové 

roviny, dvou-segmentové p iblížení, p ílety „na míru“, low power/low drag operation (vedení 

letadla b hem p iblížení v aerodynamicky čisté konfiguraci), preference dráhového systému, 

alternace p íletových tratí a metoda continuous descent approach (p iblížení s ustáleným 

klesáním), která byla testována i na Letišti Václava Havla Praha. Výsledky z tohoto zkušebního 

provozu jsou v této práci také publikovány. 

Cílem práce bylo určit možné hlukové úspory způsobené implementací postupů a metod pro 

snížení hluku pro dráhu 24 na Letišti Václava Havla Praha. Abych mohla určit hlukové úspory 

jednotlivých metod, podrobila jsem jednotlivé metody vizualizaci v programu Matlab. Výstupem 

je grafické znázorn ní hlukové stopy pro každou metodu. Na základ  výpočtů a vizualizací 

jsem poté určila metody, jejichž implementace by způsobila nejv tší hlukové úspory (zmenšila 

počet obyvatel zasažených hlukem).  

Vizualizaci v programu Matlab jsem provedla pro n kolik metod, které vedou ke snížení hluku 

b hem p iblížení letadel na dané letišt . Rozhodla jsem se demonstrovat hlukové úspory na 

metod , která se zabývá zvýšením úhlu sestupové roviny. Tuto metodu jsem krom  

vizualizace v Matlabu podložila také vlastními výpočty, na kterých je vid t, proč dochází 

k hlukovým úsporám a jak velké tyto úspory jsou. Pro zajímavost jsem tyto výpočty zpracovala 

pro podobné typy letounů od konkurenčních výrobců letadel Airbus a Boeing. Data, ze kterých 

jsem pro tyto výpočty vycházela, jsem použila z dokumentu od Evropské agentury pro 
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bezpečnost letectví Type Certificate Data Sheets for Noise, kde jsou uvedeny hlukové limity 

pro každý typ letounu. Na metod  zvýšení úhlu sestupové roviny jsou hlukové benefity získané 

p i implementaci této metody jasn  patrné. Jak jsem již zmínila, krom  vizualizace, je tato 

metoda také podpo ena mými výpočty, které jdou ruku v ruce s výsledky vizualizace. Dále 

jsem podrobila zkoumání metodu posunutí prahu dráhy v kombinace se zvýšením sestupové 

roviny, dvou-segmentové p iblížení a zak ivené p iblížení. I v t chto p ípadech platí, že 

hlukové benefity jsou na první pohled patrné. Nakonec jsem se zabývala počtem obyvatel, 

který je zasažen hlukem z letového provozu p i implementaci daných metod, které mají hluk 

b hem p iblížení letadel na letišt  snižovat. I p esto, že se jedná o hrubý odhad počtu obyvatel, 

je zajímavé vid t zm ny, které díky implementaci daných metod vznikají. 
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Závěr 
Problematika hluku provází letectví od samého začátku a i p esto, že jsou letadla stále mén  

hlučná, intenzivn jší provoz tyto benefity snižuje. Diplomová práce se proto zabývá hlukovou 

problematikou na p íletových tratích a b hem p iblížení letadel na dané letišt . Jsou zde 

zpracována obecná témata o hluku a jeho základních vlastnostech a jeho vztahu k letectví. 

Hlavní část diplomové práce je v nována metodám, které vedou ke snížení hluku na 

p íletových tratích a b hem p iblížení letadel na dané letišt . Jedná se zejména o metody, jako 

je posunutí prahu dráhy, zvýšení sestupové roviny, dvou-segmentové p iblížení, p ílety „na 

míru“, vedení letadla b hem p iblížení v aerodynamicky čisté konfiguraci, preference 

dráhového systému, alternace p íletových tratí a metoda p iblížení s ustáleným klesáním. 

N které z t chto metod byly podrobeny vizualizacím v programu Matlab a následné 

demonstraci hlukových úspor, které vzniknou díky implementaci t chto metod. 

Obecn  lze tedy íci, že výše zmín né metody p inášejí značné hlukové úspory. Ovšem je 

důležité si uv domit i značná omezení daných metod. Zejména p i strmém úhlu sestupové 

roviny, dochází k omezením, která jsou kladena na výcvik letové posádky. Jelikož letová 

posádka musí projít speciálním školením, aby mohla létat p iblížení pod strmým úhlem 

sestupové roviny. Implementaci daných metod musí vždy p edcházet podrobná analýza. Je 

ovšem zajímavé vid t výsledky vizualizací v podob  hlukových stop pro jednotlivé metody. 

Pokud budeme porovnávat mnou provedené vizualizace (hlukové stopy) s ve ejn  dostupnými 

hlukovými stopami, zjistíme, že hladiny hluku u mnou vytvo ených vizualizací jsou o dost vyšší 

než u ve ejn  dostupných hlukových stop nap . pro Letišt  Václava Havla Praha. Tento rozdíl 

je z toho důvodu, že já ve své práci pracuji s aktuálními hodnotami hluku, které dané letadlo 

vytvá í v daném momentu. Zatímco u ve ejn  dostupných hlukových map se pracuje 

s dlouhodobou prům rnou hodnotou hluku za období v tšinou jednoho roku. Proto jsou 

hladiny hluku v t chto p ípadech o dost nižší, jelikož do tohoto dlouhodobého prům ru jsou 

započítávány i hodnoty hluku, kdy žádné letadlo nep ilétalo (tedy doba „relativního ticha“). Díky 

tomu je celkový prům r hladin hluku nižší, než jaký mám uvedený já ve svých vizualizacích. 

Práce p inesla obecné zmapování hlukové problematiky na p íletových tratích a b hem 

p iblížení letadel na dané letišt . Dále byla demonstrována implementace n kterých metod 

pro snížení hluku pro dráhu 24 na Letišti Václava Havla Praha a stanoveny jejich možné 

hlukové úspory, p ičemž nejlepší metodou pro implementaci by bylo zvýšit úhel sestupové 

roviny v kombinaci s posunutým prahem dráhy. Na základ  tohoto, je možné stanovit, že cíl 

práce byl spln n. 
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Seznam zkratek 

Zkratka Její význam Anglický název 

 

AIP Letecká informační p íručka Aeronautical information  

  publication 

AIP SUP Dodatek k letecké informační p íručce Supplement to the AIP 

ANOMS Systém monitorující hluk z leteckého Airport noise monitoring and

 provozu management  

ATC ídící letového provozu  Air traffic control  

CDA P iblížení s ustáleným klesáním  Continuous descent approach 

CDO Let stálým klesáním  Continuous descent operation 

CFIT ízený let do terénu  Controlled flight into terrain 

dB Decibel Decibel 

EASA Evropská agentura pro bezpečnost European aviation safety 

 letectví agency 

EPNL Efektivní hladina vnímaného hluku  Effective perceived noise level 

FAF Fix konečného p iblížení  Final approach fix 

FMS Systém pro ízení a optimalizaci letu  Flight management system 

Ft Feet Stopa 

Hz Hertz Hertz 

IAF Fix počátečního p iblížení  Initial approach fix 

ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví  International civil aviation  

  organization 

IF Fix st edního p iblížení  Intermediate fix 

ISA Mezinárodní standardní atmosféra  International standard  

  atmosphere 

Laeq,T Výsledná hladina akustického tlaku -----  

 v časovém intervalu T 
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Ldvn Hlukový indikátor pro obt žování hlukem -----  

 pro den, večer a noc 

Ln Hlukový indikátor pro rušení spánku ----- 

LKPR ICAO kód Letišt  Václava Havla Praha ----- 

LNAV/VNAV Horizontální navigace/Vertikální navigace Lateral navigation/Vertical 

  navigation 

LP/LD Vedení letadla b hem p iblížení Low power/low drag operation

 v čisté aerodynamické konfiguraci po     

 nezbytn  nutnou dobu 

m Metr Meter 

MAPt Bod nezda eného p iblížení Missed approach point 

P-RNAV P esná prostorová navigace Precision-area navigation 

Pa Pascal Pascal 

PNL Okamžitá hladina vnímaného hluku Perceived noise level 

RWY Vzletová a p istávací dráha Runway 

RNP APCH Požadovaná navigační výkonnost Required navigation  

 na p iblížení performance Approach 

STAR Standardní p íletová trať Standard terminal arrival route 

TCDSN Dokument obsahující data každého Type certificate data sheets for

 každého typu letounu pro vydání noise  

 osv dčení o hlukové způsobilosti letounu 

TMA Koncová ízená oblast Terminal control area 

UTC Sv tový koordinovaný čas  Universal time coordinated 
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TCDSN pro letouny Airbus A321-211, Boeing 737-300, Airbus A380-861, Boeing 747-200B 
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TCDSN No.: EASA.A.064.3 Page 3 of 173 
Issue: 18 Date: 30 January 2018 
 

Type Certificate Holder1 Airbus S.A.S. Aircraft Type Designation1 A320-211 

Engine Manufacturer1 CFM Engine Type Designation1 CFM56-5A1 

Additional modifications essential to meet the requirements or needed to attain the None 

certificated noise levels1 

Noise Certification Basis ICAO Annex 16, Volume I Edition / Amendment Edition 3 / Amendment 7 Chapter 1 4 

EASA 

Record No. 
Variant 

Maximum Mass Lateral EPNL Flyover EPNL Approach EPNL 

See Note Take-off 1 

(kg) 

Landing 1 

(kg) 
Level 1 Limit Level 1 Limit Level 1 Limit 

A2457 012 77,000 66,000 93.7 96.9 87.4 91.7 96.1 100.7 - 

A2458 007 77,000 64,500 93.7 96.9 87.4 91.7 96.1 100.7 - 

A2459 010 77,000 64,500 93.7 96.9 87.4 91.7 96.1 100.7 - 

A2460 011 75,500 66,000 93.8 96.9 86.7 91.6 96.1 100.6 - 

A2461 003 75,500 64,500 93.8 96.9 86.7 91.6 96.1 100.6 - 

A2462 009 75,500 64,500 93.8 96.9 86.7 91.6 96.1 100.6 - 

A2472 016 73,500 66,000 93.8 96.8 85.6 91.5 96.1 100.5 - 

A2463 000 73,500 64,500 93.8 96.8 85.6 91.5 96.1 100.5 - 

A2464 008 73,500 64,500 93.8 96.8 85.6 91.5 96.1 100.5 - 

A2465 014 73,500 64,500 93.8 96.8 85.6 91.5 96.1 100.5 - 

 

1 See Note 1. /continued over page 

TC.CERT.00080-001 (c) European Aviation Safety Agency, 2014. All rights reserved. ISO9001 Certified. 

Proprietary document. Copies are not controlled. Confirm revision status through the EASA-Internet/Intranet 
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TCDSN No.: EASA.A.110 Page 9 of 12 
Issue: 11 Date: 18 September 2017 
 

Type Certificate Holder1 Airbus S.A.S. Aircraft Type Designation1 A380-861 

Engine Manufacturer1 Engine Alliance Engine Type Designation1 GP7270 

Additional modifications essential to meet the requirements or needed to attain the None 

certificated noise levels1 

Noise Certification Basis ICAO Annex 16, Volume I Edition / Amendment Edition 6 / Amendment 10 Chapter 1 4 

EASA 

Record No. 
Variant 

Maximum Mass Lateral EPNL Flyover EPNL Approach EPNL 

See Note Take-off 1 

(kg) 

Landing 1 

(kg) 
Level 1 Limit Level 1 Limit Level 1 Limit 

A70653 011 575,000 395,000 94.4 103.0 95.9 106.0 97.3 105.0 3 

A69006 008 575,000 394,000 94.4 103.0 95.9 106.0 97.3 105.0 3 

A69007 006 573,000 393,000 94.4 103.0 95.7 106.0 97.3 105.0 3 

A70652 012 569,000 395,000 94.4 103.0 95.4 106.0 97.3 105.0 3 

A6642 002 569,000 391,000 94.4 103.0 95.4 106.0 97.2 105.0 3 

A14246 004 560,000 391,000 94.5 103.0 94.8 106.0 97.2 105.0 3 

A6643 000 560,000 386,000 94.5 103.0 94.8 106.0 97.1 105.0 3 

A14247 005 560,000 386,000 94.5 103.0 94.8 106.0 97.1 105.0 3 

A6645 003 510,000 395,000 94.8 103.0 91.6 106.0 97.3 105.0 3 

A6646 001 510,000 394,000 94.8 103.0 91.6 106.0 97.3 105.0 3 

 

1 See Note 1. /continued over page 

TC.CERT.00080-001 (c) European Aviation Safety Agency, 2014. All rights reserved. ISO9001 Certified. 

Proprietary document. Copies are not controlled. Confirm revision status through the EASA-Internet/Intranet 
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TCDSN No.: EASA.IM.A.120.1 Page 7 of 118 
Issue: 6 Date: 12 January 2018 
 

Type Certificate Holder1 The Boeing Company Aircraft Type Designation1 737-300 

Engine Manufacturer1 CFM Engine Type Designation1 CFM56-3B1 

Additional modifications essential to meet the requirements or needed to attain the Hardwall forward acoustic panel 

certificated noise levels1 

Noise Certification Basis ICAO Annex 16, Volume I Edition / Amendment  Chapter 1 3 

EASA 

Record No. 

Maximum Mass Lateral EPNL Flyover EPNL Approach EPNL 

See Note Take-off 1 

(kg) 

Landing 1 

(kg) 
Level 1 Limit Level 1 Limit Level 1 Limit 

A17903 63,276 52,888 89.2 96.2 85.2 90.6 98.6 100.0 5 

A120407 63,276 45,812 89.2 96.2 85.2 90.6 98.2 100.0 5 

A9024 62,822 52,888 89.2 96.2 84.9 90.5 98.6 100.0 5 

A4148 62,142 52,163 89.3 96.1 84.6 90.5 98.6 99.9 5 

A9019 61,234 52,888 89.4 96.1 84.2 90.4 98.6 99.9 5 

A4139 61,234 51,709 89.4 96.1 84.2 90.4 98.6 99.9 5 

A15572 61,000 52,888 89.4 96.1 84.1 90.4 98.6 99.9 5 

A121101 59,999 52,888 89.5 96.0 83.7 90.3 98.6 99.8 5 

A4150 58,957 49,895 89.6 95.9 83.4 90.2 98.5 99.8 5 

A121107 57,499 52,888 89.7 95.8 82.9 90.0 98.6 99.7 5 

 

1 See Note 1. /continued over page 

TC.CERT.00080-001 (c) European Aviation Safety Agency, 2014. All rights reserved. ISO9001 Certified. 

Proprietary document. Copies are not controlled. Confirm revision status through the EASA-Internet/Intranet 
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TCDSN No.: EASA.IM.A.196 Page 27 of 198 
Issue: 6 Date: 12 June 2017 
 

Type Certificate Holder1 The Boeing Company Aircraft Type Designation1 747-200B 

Engine Manufacturer1 Rolls-Royce Engine Type Designation1 RB211-524B2-19 

Additional modifications essential to meet the requirements or needed to attain the Fixed lip nacelle 

certificated noise levels1 

Noise Certification Basis ICAO Annex 16, Volume I Edition / Amendment  Chapter 1 2 

EASA 

Record No. 

Maximum Mass Lateral EPNL Flyover EPNL Approach EPNL 

See Note Take-off 1 

(kg) 

Landing 1 

(kg) 
Level 1 Limit Level 1 Limit Level 1 Limit 

A14028 377 842 285 763 96.1 108.0 107.0 108.0 107.7 108.0 3 

 

 

 

 

 

 

  

1 See Note 1.  

  

TC.CERT.00080-001 (c) European Aviation Safety Agency, 2014. All rights reserved. ISO9001 Certified. 

Proprietary document. Copies are not controlled. Confirm revision status through the EASA-Internet/Intranet 
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P íloha č. 2 

Výpočty pro letoun Boeing 737-300, Airbus A380-861, Boeing 747-200B 
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Boeing 737-300 

Výpočet úspor hluku pro letoun Boeing 737-300. Počítáno s hlukovým limitem 100 dB. 

Tabulka 16 B737-300 GP 3° 

Sestupová rovina 3° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

500 9540,568 87,604 

240 4579,473 93,979 

180 3434,605 96,478 

120 2289,736 100,000 

60 1144,868 106,021 

 

Tabulka 17 B737-300 GP 3,5°, zafixovaná vzdálenost od dráhy 

Sestupová rovina 3,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

583,53 9540,568 86,262 

280,09 4579,473 92,638 

210,07 3434,605 95,136 

140,05 2289,736 98,658 

70,02 1144,868 104,679 

 

Tabulka 18 B737-300 GP 3,5°, zafixovaná výška letadla 

Sestupová rovina 3,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

500 8174,9 87,604 

240 3924,0 93,979 

180 2943,0 96,478 

120 1962,0 100,000 

60 981,0 106,021 
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Tabulka 19 B737-300 GP 5,5°, zafixovaná vzdálenost od dráhy 

Sestupová rovina 5,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

918,65 9540,568 82,321 

440,95 4579,473 88,696 

330,71 3434,605 91,195 

220,48 2289,736 94,716 

110,24 1144,868 100,737 

 

Tabulka 20 B737-300 GP 5,5°, zafixovaná výška letadla 

Sestupová rovina 5,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

500 5192,7 87,604 

240 2492,5 93,979 

180 1869,4 96,478 

120 1246,2 100,000 

60 623,1 106,021 
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Airbus A380-861 

Výpočet úspor hluku pro letoun Airbus A380-861. Počítáno s hlukovým limitem 105 dB. 

Tabulka 21 A380-861 GP 3° 

Sestupová rovina 3° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

500 9540,568 92,604 

240 4579,473 98,979 

180 3434,605 101,478 

120 2289,736 105,000 

60 1144,868 111,021 

 

Tabulka 22 A380-861 GP 3,5°, zafixovaná vzdálenost od dráhy 

Sestupová rovina 3,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

583,53 9540,568 91,262 

280,09 4579,473 97,638 

210,07 3434,605 100,136 

140,05 2289,736 103,658 

70,02 1144,868 109,679 

 

Tabulka 23 A380-861 GP 3,5°, zafixovaná výška letadla 

Sestupová rovina 3,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

500 8174,9 92,604 

240 3924,0 98,979 

180 2943,0 101,478 

120 1962,0 105,000 

60 981,0 111,021 

 

 

 



106 
 

Tabulka 24 A380-861 GP 5,5°, zafixovaná vzdálenost od dráhy 

Sestupová rovina 5,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

918,65 9540,568 87,321 

440,95 4579,473 93,696 

330,71 3434,605 96,195 

220,48 2289,736 99,716 

110,24 1144,868 105,737 

 

Tabulka 25 A380-861 GP 5,5°, zafixovaná výška letadla 

 Sestupová rovina 5,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

500 5192,7 92,604 

240 2492,5 98,979 

180 1869,4 101,478 

120 1246,2 105,000 

60 623,1 111,021 
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Boeing 747-200B 

Výpočet úspor hluku pro letoun Boeing 747-200B. Počítáno s hlukovým limitem 108 dB. 

Tabulka 26 B747-200B GP 3° 

Sestupová rovina 3° 

Výška 
[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 
[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

500 9540,568 95,604 

240 4579,473 101,979 

180 3434,605 104,478 

120 2289,736 108,000 

60 1144,868 114,021 

 

Tabulka 27 B747-200B GP 3,5°, zafixovaná vzdálenost od dráhy 

Sestupová rovina 3,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

583,53 9540,568 94,262 

280,09 4579,473 100,638 

210,07 3434,605 103,136 

140,05 2289,736 106,658 

70,02 1144,868 112,679 

 

Tabulka 28 B747-200B GP 3,5°, zafixovaná výška letadla 

Sestupová rovina 3,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

500 8174,9 95,604 

240 3924,0 101,979 

180 2943,0 104,478 

120 1962,0 108,000 

60 981,0 114,021 
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Tabulka 29 B747-200B GP 5,5°, zafixovaná vzdálenost od dráhy 

Sestupová rovina 5,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

918,65 9540,568 90,321 

440,95 4579,473 96,696 

330,71 3434,605 99,195 

220,48 2289,736 102,716 

110,24 1144,868 108,737 

 

Tabulka 30 B747-200B GP 5,5°, zafixovaná výška letadla 

Sestupová rovina 5,5° 

Výška 

[m] 

Vzdálenost od bodu dotyku s dráhou 

[m] 

Hladina 
intenzity hluku 

[dB] 

500 5192,7 95,604 

240 2492,5 101,979 

180 1869,4 104,478 

120 1246,2 108,000 

60 623,1 114,021 
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