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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce „Důsledky zanedbání atmosférických podmínek při měření 

leteckého hluku“ je analýza výsledků měření hluku při různých meteorologických limitech 

zajištující validitu dat podle mezinárodní a národní metodiky. Výsledná analýza má za cíl 

ukázat, jakým způsobem jednotlivé podmínky ovlivňují finální výsledek porovnatelný 

s hygienickými limity.    
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ABSTRACT 

Subject of Master’s thesis “Impacts of Neglecting Atmospheric Conditions on Aircraft Noise 

Monitoring” is an analysis of results of noise measurement during diverse atmospheric limits 

which are ensuring data validity according to both international and national methodology. 

Final analysis aims to show how individual conditions affect ultimate outcome comparable to 

health limits. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ANOMS Advanced Noise and Operations 

Monitoring System 

 

ANOVA Analysis of variance Analýza rozptylu 

CAODB Central Airport Operational 

Database 

Centrální provozní 

databáze 

ČSN Česká technická norma  

GPS Global Positioning System  

CHLD Charakteristický letový den  

IEC International Electrotechnical 

Commission 

 

ISO1 International organisation for 

standartisation 

Mezinárodní organizace pro 

standardizaci 

LKPR ICAO zkratka Letiště Václava 

Havla Praha 

 

METAR1 Aerodrome routine meteorological 

report 

Pravidelná letištní zpráva 

NMT Noise Monitoring Terminals Měřicí stanice 

OHP Ochranné hlukové pásmo  

OVZ Odbor ochrany veřejného zdraví  

RWY1 Runway Dráha 

TANOS Topsonic Aircraft Noise Suite  

WHO World Health Organization Mezinárodní zdravotnická 

organizace 

 
1 [1] 



7 
 

Seznam použitých značení 

EPNL Effective Perceived Noise Level Efektivní hladina vnímaného 

hluku 

LAE Hladina zvukové expozice  

LAeq, T  Ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A  

 

LAmax (LAFMax, 

LASMax, LAIMax) 

Maximální hladina akustického 

tlaku A  

 

LAmin Minimální hladina akustického 

tlaku A  

 

LAN Distribuční procentní hladiny 

akustického tlaku A  

 

Lday  Hlukový indikátor den  

Lden Hlukový indikátor den – večer – 

noc 

 

Levening Hlukový indikátor večer  

Lnight Hlukový indikátor noc  

Lp Hladina akustického tlaku  

PNL Perceived Noise Level Hladina vnímaného hluku 

SEL Sound Exposure Level Hladina zvukové expozice 

SPL Sound Pressure Level Hladina akustického tlaku 
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1  Úvod 

Hluk lze považovat za jeden z důsledků leteckého provozu, který má podle Světové 

zdravotnické organizace (World Health Organization) negativní vliv na lidské zdraví. V České 

republice bylo na základě hlukového mapování realizovaného v roce 2017 zjištěno, že počet 

exponovaných osob v pražské aglomeraci je přibližně 29 tisíc [2].  

Pro potřeby sledování a vyhodnocování hlukové zátěže v okolí letiště Praha/Ruzyně (LKPR) 

využívá letiště systém monitorování leteckého hluku a letových tratí. Základním posláním 

tohoto systému je kontrola dodržování hygienických limitů, daných Nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, za hranicí 

ochranného hlukového pásma (OHP). Pražské letiště zavedlo poprvé tento nástroj – na 

technologické úrovni, která snese mezinárodní srovnání – již v roce 2008, kdy došlo 

k implementaci systému ANOMS8 (Advanced Noise and Operations Monitoring System) od 

společnosti Bruel&Kjear. Koncem roku 2018, kdy vypršel 10letý kontrakt, byl však tento 

prostředek nahrazen novým monitorovacím systémem TANOS (Topsonic Aircraft Noise Suite). 

Výrobcem nového systému je německá společnost Topsonic Systemhaus GmbH, která se 

stala vítězem nového tendru na poskytovatele monitoringu hluku a letových tratí. 

Monitorování leteckého hluku je ovlivněno celou řadou faktorů, které mají zásadní dopad na 

výslednou hodnotu naměřeného hluku. Významný vliv na měření hluku mají především 

meteorologické podmínky, které zásadně ovlivňují šíření zvuku od zdroje. Jedná se především 

o rychlost a směr větru, relativní vlhkost vzduchu, teplotu vzduchu nebo množství srážek. 

Z toho důvodu existuje mnoho mezinárodně standardizovaných norem a metodických návodů, 

explicitně definující atmosférické podmínky žádoucí pro měření hluku.  

Cílem této diplomové práce je analýza výsledků měření hluku při různých meteorologických 

limitech zajištující validitu dat podle mezinárodní a národní metodiky. Výsledná analýza má za 

cíl ukázat, jakým způsobem jednotlivé podmínky ovlivňují finální výsledek porovnatelný 

s hygienickými limity. 

Diplomová práce bude rozdělena do pěti samostatných částí, pomocí nichž bude dosaženo 

určených cílů. V rámci první části budou nejprve definovány základní akustické principy 

popisující chování zvuku v prostředí. Následně budou stanoveny klíčové deskriptory 

využívané při měření a hodnocení hluku letadel a jejich návaznost na hygienické limity hluku 

z leteckého provozu. Třetí část této práce bude zaměřena na významné meteorologické 

faktory ovlivňující šíření hluku od zdroje a podílejících se na nepřesnosti naměřeného hluku. 

Předposlední pasáž se bude zabývat samotným monitorováním hluku se zaměřením na nový 



9 
 

monitorovací systém využívaný na LKPR. Současně budou formulovány principy detekce 

hlukové události.  

Závěrečná kapitola, zahrnující praktickou část této diplomové práce, bude věnována 

vyhodnocení vlivu definovaných atmosférických podmínek na výsledky měření hluku 

porovnatelné s hygienickými limity. V této části bude výpočet realizován nejprve při úplném 

zanedbání atmosférických podmínek, následně bude v rámci výpočtu uvažována limitní 

hodnota větru 5 m/s. Dále bude výpočet proveden s přihlédnutím na atmosférické podmínky 

dané Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu (č. j. OVZ-

32.0 -19.02.2007/6306) a taktéž dle směrnice Evropské komise 2015/996, o stanovení 

společných metod hodnocení hluku. V neposlední řadě bude výpočet konkretizován 

s ohledem na normy ČSN ISO 20906 a ČSN ISO 3891. Výstupem praktické části bude 

porovnání stanovených výsledků za použití statistických metod a návrh aplikace poznatků 

získaných z této části. Pro účely této práce budou využita data z monitorovacího systému 

TANOS z roku 2019 poskytnutá Letištěm Praha a. s., konkrétně sekcí zabývající se hlukem 

z leteckého provozu a z provozu letiště.  
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2  Základní akustické principy 

V úvodu této závěrečné práce je nejprve vhodné objasnit základní principy související 

s akustikou, týkající se vzniku a vlastností šíření zvukové vlny. Zároveň je pozornost věnována 

i konkrétním zdrojům hluku na letadle. 

Pod pojmem akustika si lze představit poměrně širokou vědní disciplínu zabývající se zvukem. 

Akustika se souhrnně věnuje zvuku, počínaje jeho vznikem přes šíření zvuku v prostoru až po 

vnímání zvuku člověkem. V zásadě lze tento obor rozčlenit na několik menších disciplín, které 

se zabývají zvukem vždy z trochu odlišného pohledu. Příkladem může být hudební, stavební, 

fyziologická nebo prostorová akustika. Právě poslední uvedená, prostorová akustika, se 

zaobírá šířením zvuku ve všeobecném prostoru a je předmětem této kapitoly [3].  

2.1  Vznik a vlastnosti zvuku 

Zvuk představuje mechanické kmitání, které se vyznačuje parametry pohybu částic 

elastického prostředí, v případě vlnového pohybu parametry akustického pole. Vznik zvuku je 

dán rozkmitáním bodů a bodových soustav, přičemž samotné kmitání představuje fyzikální děj. 

V rámci tohoto děje dochází k periodické změně charakteristických veličin v závislosti na čase, 

jako je například poloha, rozměr, tlak nebo rychlost. Pokud částice daného prostředí kmitají 

v souladu s šířící se vlnou, jedná se o vlnění podélné, při kolmé orientaci pak o vlnění příčné. 

V plynném prostředí je možné se setkat pouze s podélným vlněním [3, 4]. 

Frekvenční rozsah akustické vlny lze rozdělit do tří oblastí lišící se kmitočtem vlnění. Pásmo 

s frekvencí kmitů v rozmezí mezi 16 Hz a 20 kHz lze označit jako slyšitelné. Frekvenci kmitů 

pod spodní hranicí slyšitelného pásma nazýváme infrazvukem, nad touto hranicí se jedná 

o ultrazvuk [4, 5].  

Kmitavý pohyb způsobuje rozruch, ten se v prostoru pohybuje ve formě podélného vlnění 

neboli akustické vlny. Jednotlivé částice prostředí se s daným vlněním nepohybují, ale pouze 

kmitají okolo svých rovnovážných poloh. Rozruch zapříčiněný kmitavým pohybem, jenž je 

vyvolaný zdrojem zvuku, způsobuje, že se částice v prostoru vzájemně přibližují a oddalují. 

Z toho důvodu vzniká v některých místech jejich přetlak nebo naopak podtlak. Šíření zvuku 

má tedy za následek tlakové změny, jež jsou sluchovým aparátem vnímány jako zvuk o různé 

hlasitosti [3, 4, 6].  

Zvuková vlna vycházející ze zdroje do volného prostoru je rozšiřována do všech směrů. 

V homogenním izotropním prostředí dochází navíc k šíření stejnou rychlostí. Spojnici bodů, do 

níž dorazí vlna za stejnou dobu, lze charakterizovat jako vlnoplochu. Jedná se o body, které 
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kmitají ve stejný okamžik s určitou fází. Dle zdroje zvuku lze rozlišit dva základní tvary 

vlnoploch. U bodových zdrojů, kdy je zdroj rozruchu menší než vlnová délka vlnění, je tvar 

vlnoploch kulový. V případě plošných zdrojů jsou vlnoplochy rovinné, a to z toho důvodu, že 

zdroj rozruchu je výrazně větší oproti vlnové délce vzniklých vln. Za bodový zdroj lze považovat 

letící letadlo, jehož rozměry jsou podstatně menší než vlnová délka vysílaná zdrojem do 

prostoru. Z toho důvodu bude následující text věnován pouze šíření zvuku z bodových zdrojů 

[3, 5].  

Šíření zvuku v prostředí ve vlnoplochách je schematicky znázorněno na následujícím 

obrázku 1. Na obrázku je zobrazena vlnová délka λ definována jako vzdálenost mezi dvěma 

sousedními body vlnoploch.  

 

Obrázek 1 – Šíření zvuku ve vlnoplochách (Zdroj: [4]) 

2.1.1  Rychlost a intenzita zvuku 

V souvislosti s šířením akustické vlny lze definovat dvě základní rychlosti. První z nich je 

tzv. akustická rychlost v, která stanovuje rychlost kmitání částic prostředí, jímž postupuje 

akustická vlna. Druhou základní veličinou popisující rychlost šíření zvukové vlny v prostředí je 

tzv. rychlost zvuku c [4]. 

Pro zjištění rychlosti šíření zvuku v určitém prostředí je třeba vycházet z vlnové rovnice 

zobrazující kmitání částic v prostředí. Jak již bylo zmíněno, v plynném prostředí se šíří pouze 

vlny podélné. Při jejich šíření jsou částice vzduchu stlačovány a zřeďovány, přičemž hodnota 

celkového tlaku p se pohybuje okolo hodnoty barometrického tlaku pb. Změny akustického 

tlaku v plynném prostředí jsou velice rychlé, z toho důvodu je možné místa s vyšším 

akustickým tlakem považovat za izolovaná oproti místům s tlakem nižším. Na základě toho lze 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
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stavovou změnu pokládat za adiabatickou. Při využití Poissonova zákona pro adiabatický děj 

lze získat vztah pro rychlost šíření zvuku v plynech [4, 5]. 

Pro rychlost zvuku v plynech platí [4]: 

𝑐 = √𝜅 
𝑝 𝑏 

𝜌 
      (1). 

V uvedeném výrazu představuje κ Poissonovu konstantu. Vzorec pro výpočet rychlosti zvuku 

je možné při využití stavové rovnice ideálního plynu upravit do následující podoby [4]: 

𝑐 = √κ𝑟𝑇      (2). 

kde r vyjadřuje plynovou konstantu (r = 287,11 𝐽 

𝑘𝑔 𝐾 
), vzduchu a T absolutní teplotu vzduchu 

v Kelvinech. Z uvedeného vzorce vyplývá, že rychlost šíření zvuku ve vzduchu je pouze funkcí 

teploty vzduchu. Po dosazení jednotlivých konstant a převedení absolutní teploty vzduchu lze 

dospět ke vztahu: 

     𝑐 = 331,6 √1 +
𝑡 

273,1 
      (3). 

Závislost teploty na rychlosti šíření zvuku ve vzduchu je zobrazena v grafu 1. Pro stanovené 

teplotní rozmezí (-10 až 35 °C) platí téměř přímá lineární závislost uvažovaných veličin. 

 

Graf 1 – Závislost teploty na rychlosti šíření zvuku ve vzduchu (Zdroj: autor) 

Šíření zvuku v prostředí je, kromě již zmíněných faktů, doprovázeno také významnými 

energetickými změnami. Každý kmitající bod je charakteristický určitou energií, která je dána 
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potenciální a kinetickou energií, přičemž jejich součet musí být na základě zákona o zachování 

energie konstantní. Výsledná energie kmitajícího bodu je závislá na kvadrátu součinu úhlové 

frekvence a amplitudy výchylky daného bodu o určité hmotnosti [4].  

Kromě energie kmitající částice dochází při šíření akustické vlny také k přenosu energie 

vlněním. Množství akustické energie E, která je přenesena za jednotku času, nazýváme 

akustickým výkonem W [W]. Výkon lze také vyjádřit jako součin síly a rychlosti, při dosazení 

součinu akustického tlaku p a plochy S za sílu je možné pro výkon získat následující vztah [4]: 

                          𝑊 = 𝑝 ∗ 𝑣 ∗ 𝑆          (4). 

Pokud tento výkon vztáhneme na jednotku přenášené plochy, jedná se o měrný akustický 

výkon N [W /m2]: 

 𝑁 = 𝑝 ∗ 𝑣        (5). 

Typickým znakem této veličiny je její časově nestabilní průběh, což lze pokládat za jednu 

z jejích hlavních nevýhod. V rámci akustiky se lze obvykle setkat s hodnotami efektivními, 

které tak účelně stanovují průběh měnící se veličiny. Vzhledem k tomu byla zavedena veličina 

intenzity zvuku I [W /m2]. Tato veličina je střední hodnotou měrného akustického výkonu, 

přičemž pro intenzitu je využito efektivních hodnot těchto veličin. S ohledem na fakt, že v rámci 

akustiky nelze přesně měřit akustickou rychlost, se využívá vztahu pro měrný vlnový odpor 

Z [Ns/m3] [4]. 

𝑍 =
𝑝 

𝑣 
= 𝜌 ∗ 𝑐       (6) 

Z uvedeného vztahu (6) vyplývá, že poměr akustického tlaku a akustické rychlosti je 

konstantní. Po dosazení do vztahu pro střední hodnotu měrného akustického výkonu lze získat 

výsledný vztah pro intenzitu zvuku [4]: 

     𝐼 =
𝑝 2 

𝜌 ∗𝑐 
       (7). 

Uvedený vztah platí spolehlivě pro rovinnou vlnu, avšak jeho využití je možné s určitou 

přesností i pro vlnu kulovou. Na platnosti uvedeného výrazu je založeno především měření 

leteckého hluku [4]. 

2.1.2  Jevy ovlivňující šíření zvuku 

Při šíření zvuku v reálném plynném prostředí je vlna ovlivněna celou řadou jevů, které mohou 

mít vliv na směr a intenzitu zvuku. V reálném prostředí podléhá zvuková vlna několika 

fyzikálním principům. Mezi nejvýznamnější jevy, s nimiž je zvuková vlna konfrontována, patří 

především její odraz, lom, ohyb nebo tlumení [3]. 
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V následující části je pozornost věnována pouze těm jevům ovlivňující šíření akustické vlny, 

které nejsou způsobeny změnou teploty, tlaku, vlhkosti nebo směrem a rychlostí větru. 

Problematika šíření zvuku s ohledem na meteorologické vlivy je rozebrána v kapitole 4.  

Šíření akustického vlnění lze popsat pomocí takzvaného Huygensova principu. Tento princip 

je založen na předpokladu, že každý bod utvořené vlnoplochy představuje nový elementární 

zdroj vlnění. Z těchto elementárních zdrojů vlnění se následně utvářejí nové vlnoplochy. Vnější 

plocha všech těchto vlnoploch vytváří novou výslednou vlnoplochu v dalším časovém 

okamžiku. Na základě tohoto principu je možné vysvětlit některé z uvedených jevů 

ovlivňujících šíření akustické vlny v prostředí. Při šíření akustické vlny do blízkosti překážky 

mohou nastat v zásadě dva scénáře, a to v závislosti na rozměrech dané překážky. V případě, 

kdy je překážka větší v porovnání s vlnovou délkou zvukového paprsku, dojde vlivem překážky 

k odrazu vlnění [6].  

Odraz zvukové vlny může nastat v případě, pokud vlna narazí na překážku, přičemž lze rozlišit, 

zda se jedná o překážku pevnou či elastickou. Pokud zvuková vlna dopadne na pevnou 

překážku, dojde k jejímu odrazu s opačnou fází. Takto odražená zvuková vlna následně narazí 

na přímou vlnu v opačném směru. Důsledkem toho dojde k interferenci těchto vln neboli 

k jejich postupnému skládání. Výslednou vlnu lze označit za stojatou, jež je charakteristická 

tím, že některé body pojmenované jako kmitny jsou v maximálním pohybu, kdežto jiné uzlové 

body jsou neustále v klidu. U elastických překážek je situace rozdílná v tom, že se vlna odrazí 

se stejnou fází, přičemž vznik stojatého vlnění je podobný jako u pevné překážky [3]. 

Druhý případ nastává, pokud je překážka menší nebo stejně velká v porovnání s vlnovou 

délkou zvukového paprsku. V takovém případě dochází k difrakci neboli ohybu vlnění. Při 

opětovném využití Huygensova principu lze vycházet z toho, že okraje překážky malých 

rozměrů jsou zdrojem elementárních vlnění, jež se spojují, a tím vytváří výslednou 

vlnoplochu [6].  

Pokud zvuková vlna dopadne na překážku, dochází kromě odrazu nebo ohybu taktéž 

k absorpci energie. Ta závisí především na druhu obou prostředí. Například v případě 

přechodu zvuku ze vzduchu do vody dojde k pohlcení pouhé desetiny procenta energie, zbytek 

se odrazí [6]. 

Vyjma jevů způsobených překážkou může být zvuk dále tlumen vlivem absorpce ve vzduchu. 

Ta souvisí především s relativní vlhkostí vzduchu, které je pozornost věnována v kapitole 4, 

avšak existuje i druhý způsob absorpce, jenž na vlhkosti není závislý. Na základě tohoto 

způsobu dochází k pohlcení zvuku vlivem vyzařování tepelné energie, tepelné vodivosti, 

difuze a viskozity vzduchu. Snížení intenzity daného zvukového paprsku, se vzdáleností od 

zdroje, je pak úměrné druhé mocnině kmitočtu akustického signálu [4].  
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Závislost velikosti útlumu na vzdálenosti od zdroje zvuku pro jednotlivé frekvence vysílaného 

signálu jsou zobrazeny v grafu 2. Z uvedeného grafu vyplývá poměrně výrazný nárůst útlumu 

ve vzduchu ve vzdálenosti vyšší než 1000 metrů od zdroje, a to zejména u vysokých frekvencí.  

 

Graf 2 – Vliv frekvence a vzdálenosti na velikost útlumu ve vzduchu  

    (Zdroj: autor, s použitím [7]) 

2.2 Zdroje zvuku na letadle 

Důležitým pojmem v rámci akustiky je hluk, který představuje jeden ze zásadních faktorů 

mající dopad na životní prostředí. Hluk je možné charakterizovat jako každý zvuk, který je svojí 

povahou nepříjemný, nežádoucí nebo rušivý. Nemusí se tak jednat pouze o zvuk o vysoké 

intenzitě, ale i o zvuky, jež jsou dle subjektivního dojmu člověka nepříjemné. Z toho důvodu 

jsou pojmy zvuk a hluk v rámci této práce často zaměňovány.  

Hluk produkovaný letadly zaznamenal v průběhu posledních několika desítek let výrazný 

pokles. V současnosti je hluk vyluzovaný moderními letadly přibližně o 22 dB nižší oproti hluku 

produkovaném první generací letadel. K tomuto snížení taktéž přispělo zavedení 

dvouproudových motorů, které jsou oproti jednoproudovým alternativám výrazně tišší [8].  

Zdroje zvuku na letadle je možné rozdělit do dvou skupin lišících se příčinou vzniku zvuku. 

Z tohoto pohledu lze zdroje zvuku rozdělit na mechanické a aerodynamické.  
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2.2.1  Mechanické zdroje zvuku 

Za mechanické zdroje zvuku lze považovat tělesa, která kmitají takovým způsobem, že 

způsobují rozkmitání okolní vrstvy prostředí. V případě plynného prostředí se následně 

rozruch šíří v podobě podélných vln. Dominantním mechanickým zdrojem zvuku jsou letecké 

motory, skládající se z jednotlivých komponent, přičemž každá z nich se určitou měrou podílí 

na výsledné hodnotě hluku [4].  

Mechanické zdroje hluku na letadle jsou především trysky, vnitřní komponenty motoru 

(kompresor, spalovací komora, turbína) a ventilátor [8]. 

Mezi hlavní zdroje mechanického hluku patří zejména lopatky ventilátoru a výstupní tryska 

motoru. U dvouproudových motorů závisí velikost zvukové expozice především na obtokovém 

poměru daného motoru. Obtokový poměr m udává poměr mezi množstvím vzduchu 

procházející motorem a množstvím, které tento motor obtéká. Většina podzvukových 

dopravních letadel je vybavena motorem s velkým obtokovým poměrem (m > 3), u kterých 

lopatky ventilátoru představují dominantní zdroj hluku. Opakem jsou motory s nízkým 

obtokovým poměrem (m < 2), u  nichž je dominantním zdrojem hluku výstupní tryska. Kromě 

toho je velikost hluku daného zdroje ovlivněna jednotlivou fází letu. V průběhu vzletu je 

hlavním zdrojem hluku ventilátor, který je taktéž dominantní při přistání v případě 

vysokofrekvenčního zvuku. Pokud je zvuk při přistání nízkofrekvenční, jsou hlavními zdroji 

aerodynamické zdroje zvuku a taktéž výstupní tryska [8]. 

Kromě těchto dvou hlavních zdrojů hluku dochází k vytváření hluku při spalování paliva 

ve spalovací komoře. Tento hluk je nízkofrekvenční a prochází oblastmi s kolísáním teplot 

a tlakovým poklesem v turbíně. V poslední fázi je tento hluk vyzařován výstupní tryskou do 

ovzduší. V některé zahraniční literatuře bývá tento hluk označován jako hluk jádra, jenž lze 

pozorovat při nízké rychlosti výstupních plynů, například při přiblížení letadla na přistání [8]. 

Významné mechanické zdroje zvuku letadel jsou zobrazeny na obrázku 2 pomocí modrých 

šipek. 

2.2.2  Aerodynamické zdroje zvuku 

Druhou skupinou jsou aerodynamické zdroje zvuku, u nichž je vznik hluku dán pohybem 

vzduchu. Při takovém pohybu totiž dochází k působení proudu vzduchu na okolní prostředí, 

a tedy i na pevná tělesa v tomto prostředí. Aerodynamický hluk může vznikat dvěma způsoby, 

a to volnou turbulencí nebo jako zvuk od turbulence při obtékání tělesa. Za aerodynamický 

zdroj zvuku na letadle lze označit celkový drak letounu, jenž je obtékán vzduchem. Hluk, který 

je vyvolaný drakem letounu je výsledkem působení aerodynamických zdrojů na křídle, 
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horizontální a vertikální ocasní ploše, klapkách, slotech, přistávacím zařízení, dutinách 

a vzdušných vírech. Mezi elementární zdroje aerodynamického hluku patří vztlaková 

mechanizace a konce křídel, podvozek a trup letadla [4, 8].  

Aerodynamický hluk je nejvíce zřetelný při přibližování letadla na přistání, tedy ve fázi, kdy je 

tah letadla nižší a dochází k nastavení letadla do přistávací konfigurace [8].  

Z tohoto pohledu je významným zdrojem hluku podvozek letadla. Přistávací zařízení obvykle 

vytváří několik zdrojů hluku. V závislosti na jednotlivých zařízeních lze rozpoznat zdroje 

nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního hluku, který se výraznou měrou podílí na výsledné 

hladině hluku. Za nízkofrekvenční hluk jsou odpovědná především kola a vzpěry přistávacího 

zařízení, kdežto vysokofrekvenční hluk je dán menšími objekty, jako jsou hadice nebo vzpěry. 

Významné aerodynamické zdroje zvuku na letadle jsou zobrazeny na obrázku 2 pomocí 

zelených šipek, přičemž vzájemné interference zdrojů jsou znázorněny pomocí černých šipek 

[9]. 

 

Obrázek 2 – Mechanické a aerodynamické zdroje zvuku na letadle   

    (Zdroj: autor, s použitím [10])  
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3  Akustické deskriptory pro hodnocení hluku 

Akustické deskriptory slouží pro popis a posuzování hlukové zátěže. Hluk se ve všech 

případech vyjadřuje prostřednictvím hladiny akustického tlaku. Nepoškozený sluchový aparát 

je schopen zaznamenat zvukový signál, který odpovídá akustickému tlaku o hodnotě 20 µPa. 

Jak vyplývá z uvedené předpony soustavy SI, tato hodnota je několikanásobně menší než 

standardní barometrický tlak. Proto je zřejmé, že vyjadřovat hodnoty akustického tlaku v [Pa] 

je poměrně nepraktické a mohlo by přispívat k opakovaným chybám. Z toho důvodu byla pro 

akustický tlak zavedena kompetentní hladina. Tu je však nezbytné vždy vztahovat 

ke konkrétnímu pásmu kmitočtů nebo ke specifickému kmitočtu. Jednotkou pro popis hladiny 

akustického tlaku je decibel značený dB [4]. 

Hladina akustického tlaku Lp, vyjádřená v decibelech, je definována následujícím vztahem [4]: 

𝐿 𝑝 = 20 𝑙𝑜𝑔
𝑝 

𝑝 0 
     (8). 

V uvedeném matematickém výrazu představuje hodnota p sledovaný akustický tlak neboli 

jeho efektivní hodnotu. Hodnota p0, uvedená ve jmenovateli daného výrazu, vyjadřuje 

referenční akustický tlak. Jako výchozí bod daného referenčního tlaku je definována prahová 

hodnota p0 = 2 .10-5 Pa, která odpovídá 0 dB, jedná se zároveň o práh slyšitelnosti. V některé 

zahraniční literatuře se pro popis hladiny akustického tlaku používá označení SPL (Sound 

Pressure Level). Typické hladiny akustického tlaku v různých prostředích jsou zobrazeny 

v následující tabulce 1. Z uvedeného obrázku vyplývá fakt, že hluk v blízkosti letadla patří 

k těm s největší hladinou akustického tlaku nacházející se na samotné hranici daného spektra. 

Hodnoty zvuku okolo 130 dB lze již považovat za hluk způsobující bolest ve sluchovém orgánu. 

K protržení bubínku může dojít při hladinách přibližující se 160 dB [4]. 

Tabulka 1 – Hladiny akustického tlaku v  různém prostředí (Zdroj: autor, s použitím [11]) 

Zdroj Hlasitost (dB) 

Tichý lidský hlas 20–30 

Tichý byt, průměrná kancelář 40–60 

Proudové letadlo (kabina) 60–88 

Malé letadlo (kokpit) 70–90 

Jednorotorový vrtulník (kokpit) 80–102 

Hrom 110–120 

Proudový motor (v blízkosti) 130–160 
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Pro hodnocení hlasitosti se využívá hladina akustického tlaku A nesoucí označení LpA. Tato 

hladina jednočíselně definuje hladinu zvuku, které jsou exponovány osoby například 

na pracovištích, ve školách, obytných prostorech nebo ve zdravotnických zařízeních. Pomocí 

této veličiny jsou posuzovány zmíněné prostory, zda vyhovují stanoveným hygienickým limitům 

hluku. Jedná se v podstatě o údaj měřicího systému, konkrétně jeho zvukoměrné části, při 

zapnutém váhovém filtru A. Tento váhový filtr umožňuje korekci získaných hodnot z měřicího 

systému tak, aby odpovídaly charakteristikám sluchového aparátu. Váhový filtr A lze získat 

aproximací křivek stejné hlasitosti. Jednotlivé hodnoty váhových filtrů jsou mezinárodně 

standardizovány organizací ISO (International Organization for Standardization) a převzaty 

Úřadem pro technickou normalizaci České republiky s označením ČSN (Česká technická 

norma) [4]. 

Dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu se pro účely 

hodnocení hlukové zátěže využívají následující akustické deskriptory [12]: 

• LAeq,T  [dB] – ekvivalentní hladina akustického tlaku A; 

• LAE [dB] – hladina zvukové expozice hlukové události; 

• LAN [%] – distribuční procentní hladina akustického tlaku A; 

• LAmax [dB] – maximální hladina akustického tlaku A hlukové události. 

Kromě těchto čtyř základních ukazatelů existují některé složené indikátory, které jsou dány 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, o hodnocení a řízení hluku 

ve venkovním prostředí [13].  

Jedná se o tyto indikátory [13]: 

• Lden – hlukový indikátor pro den – večer – noc [dB]; 

• Lday – hlukový indikátor pro den [dB]; 

• Levening – hlukový indikátor pro večer [dB]; 

• Lnight – hlukový indikátor pro noc [dB]. 

Tyto indikátory slouží především pro účely strategického hlukového mapování, potažmo 

k územnímu plánování. Z toho důvodu nebude jejich popis detailně rozebrán [13]. 

3.1  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A – LAeq,T 

V samotné praxi měření leteckého hluku je možné se setkat s několika průběhy zvuku. Obecně 

nejjednodušší situace je taková, pokud je zvuk ustálený. Pod tímto průběhem si lze představit 



20 
 

zvuk, jehož hodnota akustického tlaku s váhovým filtrem A se nemění o více než 5 dB 

v průběhu hlukové události. Dalším případem je zvuk, který se v průběhu času mění o více 

než 5 dB, takovému průběhu říkáme zvuk proměnný. Při činnosti některých zařízení, například 

kompresoru, mohou nastat situace, kdy zvuk je v průběhu daného intervalu ustálený, avšak 

v určitém místě se náhle změní hladina akustického tlaku A. Tento druh expozice je případem 

hluku proměnného přerušovaného [4]. 

Pro situace, kdy není možné přesně definovat danou hlukovou událost její akustickou hladinou 

tlaku A, se využívá takzvaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T. Hodnota 

LAeq,T představuje fiktivní ustálenou hladinu akustického tlaku A, která je charakteristická tím, 

že má totožné účinky na člověka během daného časového období jako proměnná hladina 

akustického tlaku A za stejný čas. Zároveň lze říci, že uvažovaný deskriptor definovaný 

konstantním průběhem funkce má stejné množství energie jako kolísavý zvuk v daném 

časovém intervalu. Ekvivalentní hladina akustického tlaku je definována následujícím vzorcem 

9 [4, 14]:   

𝐿 𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10log 
1 

𝑇 
∫

𝑝 𝐴 
2 (𝑡 )

𝑝 0 
2 

𝑇 

0 
𝑑𝑡      (9). 

V uvedeném vzorci vyjadřuje parametr T časový interval doby trvání dané hlukové události. 

Hodnota pA(t) dále vyjadřuje okamžitý akustický tlak A zvukového signálu a hodnota p0 

zahrnuje referenční tlak uvedený v předchozí části práce [4]. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je významná nejen z pohledu relativně snadného, 

jednočíselného popisu hlukové události. Její aplikace je výhodná zejména pro ohodnocení 

dlouhodobého působení hluku, například na obyvatele v okolí letiště. Pro mnoho dopravních 

oborů tak představuje hlavní deskriptor sloužící pro porovnání s hygienickými limity hluku [14].  

Hygienické limity hluku jsou dány Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. V roce 2018 proběhla novelizace tohoto nařízení, veškeré 

provedené změny jsou publikovány pod číslem 241/2018 Sb. Významným zákonem v České 

republice z pohledu hluku je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jehož 

novelizovaná verze je uveřejněna pod číslem 267/2015 Sb. V souvislosti s leteckou dopravou 

jsou klíčové hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorách staveb, v chráněných 

venkovních prostorách staveb a v chráněném venkovním prostoru [4]. 

Hygienický limit v chráněných vnitřních prostorách staveb je dán ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku LAeq, která se rovná 40 dB. Hygienický limit v chráněných venkovních 

prostorách staveb a v chráněném venkovním prostoru se stanovuje pro celou denní dobu a je 

určen ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,16h 60 dB. Pro noční dobu se LAeq,8h rovná 

50 dB [15].  
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Tyto limity se vztahují na celé území České republiky. Existují však prostory, ve kterých nelze 

zcela dodržet definované mezní hodnoty. Jedná se především o území v okolí letišť, kde 

dochází ke kumulaci provozu letadel. Na základě zákona č. 258/2000 Sb. má provozovatel 

letiště zajišťující více než 50 tisíc vzletů nebo přistání povinnost navrhnout opatření vedoucí 

ke zřízení ochranného hlukového pásma (OHP). Jedná se o území, v němž je předpokládáno 

dlouhodobé porušování hlukových limitů. V rámci OHP mohou být limity překonávány 

ve venkovním chráněném prostoru staveb a ve venkovním chráněném prostoru. Hygienické 

limity musí být v OHP dodrženy v chráněných vnitřních prostorách staveb [16, 17]. 

Z pohledu hygienických limitů hluku jsou klíčové dva pojmy, jedná se o charakteristický letový 

den (CHLD) a směrodatný letecký provoz.  

3.1.1  Charakteristický letový den 

CHLD lze definovat jako počet vzletů a přistání všech letadel na uvažovaném letišti za jeden 

den. CHLD představuje průměrné provozní podmínky na daném letišti, které jsou stanoveny 

pro posuzování dlouhodobého působení hlukové zátěže. Samotný výpočet CHLD zahrnuje 

průměrnou hodnotu z celkového počtu pohybů letadel za šest po sobě jdoucích měsíců 

v letním období ve všech směrech vzletové a přistávací dráhy. Jedná se tedy o období květen 

až říjen zahrnující celkem 184 dnů. Výsledný počet pohybů za 24 hodin lze stanovit přímo 

ze statistických údajů provozovatele letiště nebo nepřímo za použití součinu všech pohybů 

uskutečněných na daném letišti za kalendářní rok a koeficientu sezónního využití letiště. 

Hygienické limity hluku dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, se vztahují k poměrnému počtu pohybů v denní a noční 

době CHLD [12]. 

3.1.2  Směrodatný letecký provoz 

Směrodatný letecký provoz úzce souvisí s CHLD, kdy se pro hodnocení hlukové zátěže 

v konkrétní oblasti uvažují pohyby letadel, které v dané lokalitě převládají. Tedy vzlety 

a přistání letadel, které z hlediska dlouhodobé hlukové zátěže převažují. Z toho důvodu je 

počet pohybů za CHLD dále segmentován podle dvou hlavních ukazatelů leteckého provozu. 

První z nich uvažuje využití směru vzletových a přistávacích drah v procentech, tedy 

proporcionální počet pohybů v určitém směru dráhy z celoročního průměrného počtu vzletů 

a přistání. Druhá možnost zahrnuje dělení podle charakteristické skladby letadel v provozu. 

Jedná se tedy o počet vzletů a přistání vyjádřených v procentech z celoročního průměrného 

počtu spadajících do jedné z šesti kategorií letadel. Pro noční dobu může být charakteristická 

skladba letadel dále specifikována provozními předpisy daného letiště [12]. 
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Pro potřeby této práce je vhodné dále uvést výpočet směrodatného provozu ve vztahu k místu 

měření. Ten je založen na znalosti poměrného počtu vzletů a přistání v denní či noční době 

CHLD ve vztahu k jednotlivým směrům vzletové a přistávací dráhy.  

Celkový počet vzletů NDEP a přistání NARR je poté dán následujícími vztahy: 

𝑁 𝐷𝐸𝑃 = 𝑁 ∗ 𝑢 1     𝑁 𝐴𝑅𝑅 = 𝑁 ∗ 𝑢 2   (10). 

kde N vyjadřuje počet vzletů a přistání v denní nebo noční době CHLD a koeficienty u1, u2 

udávají poměrný počet vzletů nebo přistání z celoročního průměrného počtu pohybů v daném 

směru dráhy vyjádřené v procentech. 

Směrodatný letový provoz je možné stanovit pouze za předpokladu znalosti následujících 

údajů o provozu letadel na daném letišti [12]: 

• celkový počet pohybů všech letadel v denní a noční době za kalendářní rok,  

• celkový počet pohybů v období květen až říjen pro denní a noční dobu, 

• průměrné využití jednotlivých provozních směrů vzletových a přistávacích drah, 

• charakteristickou skladbu letadel nebo typů a počty pohybů letadel jednotlivých 

kategorií, která se může z důvodu protihlukových opatření pro různé RWY (Runway) 

lišit, 

• ostatní údaje nezbytné z pohledu hodnocení hlukové zátěže, například údaje 

o mimořádných leteckých akcích, pozemních operacích. 

3.2  Hladina zvukové expozice hlukové události – LAE 

Hladinu zvukové expozice LAE [dB] lze definovat jako konstantní hladinu zvuku, která obsahuje 

stejné množství energie v jedné sekundě jako originální hluková událost. V některé zahraniční 

literatuře a u monitorovacích systémů je možné se setkat s označením SEL (Sound Exposure 

Level). Hladina zvukové expozice je definována následujícím vzorcem 11 [14]: 

𝐿 𝐴𝐸 = 10log 
1 

𝑇 0 
∫

𝑝 𝐴 
2 (𝑡 )

𝑝 0 
2 

𝑡 2 

𝑡 1 
𝑑𝑡      (11). 

V uvedeném vzorci vyjadřují parametry t1 a t2 dostatečně dlouhý časový interval zahrnující 

významnou část dané zvukové události. Parametr T0 dále definuje referenční časový interval 

s délkou jedné sekundy [4]. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A popsaná v předchozí podkapitole poskytuje užitečné 

hodnoty v mnoha situacích. Existují však některé případy, ve kterých je lepší využít hladinu 

zvukové expozice LAE. Jedná se především o situace, kdy hodnota LAeq,T  neodstraňuje 
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dvojznačnost u takzvaného přechodového hluku. S tímto typem hluku se můžeme setkat 

například při přeletech letadel nebo u průjezdu vozidel. Hodnota LAE nabízí dvě hlavní možnosti 

použití. Prvním z nich je přímé porovnání přechodového hluku jednotlivých hlukových událostí. 

Druhá aplikace slouží pro stanovení odpovídající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A za 

dané období prostřednictvím hodnoty LAE. Vztah pro výpočet LAeq,T  za použití LAE je uveden 

níže (vzorec 12) [4, 14]: 

𝐿 𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 𝐿 𝐴𝐸 − log 
𝑇 

𝑇 0 
     (12). 

Vzájemné porovnání a grafické zobrazení obou doposud definovaných ukazatelů je zobrazeno 

na obrázku 3.  

 

Obrázek 3 – Porovnání hodnot LAeq a LAE (Zdroj: autor, s použitím [14]) 

3.3  Distribuční procentní hladina akustického tlaku 

A – LAN 

Distribuční hladiny akustického tlaku jsou značeny LAN, potažmo LAN, T, kde T definuje určitý 

časový interval. Distribuční hladiny představují v akustice hladiny akustického tlaku A, jež jsou 

v průběhu daného časového intervalu T překračovány v N %. Jednodušeji řečeno, hladina LAN 

vyjadřuje, že v průběhu daného měření byla určitá hladina překročena právě v N % případů 

[4, 18]. 
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Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu definuje zejména pět 

základních distribučních hladin. Jedná se přednostně o hladinu LA90, dále o hladiny LA80, LA95, 

LA1 a LA5. Kromě těchto hladin bývají zvukoměry také vybaveny hladinami LA10, LA50 a LA99. 

Využitelnost distribučních hladin je především pro stanovení hluku pozadí, který se výraznou 

měrou podílí na celkovém naměřeném hluku [4, 12, 18]. 

3.4  Maximální hladina akustického tlaku A – LAmax 

Hodnota LAmax vyjadřuje nejvyšší dosaženou hladinu dané hlukové události během určitého 

časového intervalu. V některé literatuře se můžeme setkat s označením LAFMax, LASMax nebo 

LAIMax. Jen zřídka se tento deskriptor využívá zcela samostatně, často se užívá v kombinaci 

s významnějším parametrem hluku, zejména pak pro dokreslení dané hlukové události. 

Protipólem této hodnoty je hodnota LAmin, která naopak zobrazuje nejmenší dosaženou 

hladinu, jež se však při monitorování leteckého hluku nevyužívá [19].  

Pro ilustraci je na následujícím obrázku 4 zobrazeno frekvenční spektrum hlukové události 

letadla Boeing 737–800 na monitorovací stanici Červený Újezd. Na uvedeném obrázku jsou 

zřetelné tři časové okamžiky, jedná se o TStart a TStop neboli čas začátku, respektive konce 

hlukové události. Posledním okamžikem je TLASmax vyjadřující čas, ve kterém bylo dosaženo 

maximální hladiny akustického tlaku A. 

 

Obrázek 4 – Přelet letadla B738 v okolí monitorovací stanice Červený Újezd  

 (Zdroj: autor, s použitím systému TANOS) 

[H
z]

 

[dB] 
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3.5  Efektivní hladina vnímaného hluku – EPNL 

Výstupem z monitorovacích systémů je i deskriptor EPNL (Effective Perceived Noise Level) 

popisující efektivní hladinu vnímaného hluku. Tento ukazatel vychází z Annexu 

16 Vol. I zabývajícím se hlukem letadel, potažmo českým ekvivalentem leteckým předpisem 

L16 svazkem I. Jedná se o metriku používanou k určení množství osvědčené hladiny hluku 

využívanou především pro ověření hlukové způsobilosti letadel [20].  

Hodnota EPNL vychází z hladiny vnímaného hluku PNL (Perceived Noise Level), která je 

vyjádřená v jednotkách EPNdB. Jedná se o jednočíselnou hodnotu, jež stanovuje subjektivní 

vliv hluku na člověka [20].  

Pro stanovení hodnoty EPNL je třeba vycházet ze tří fyzikálních charakteristik hluku [20]: 

• hladina [dB]; 

• frekvenční rozdělení hluku [Hz]; 

• časový průběh hlukové události [s].  

Efektivní vnímaná hladina je zpravidla normována na dobu trvání 10 sekund. Indikátor EPNL 

patří k veličinám získaným prostřednictvím monitorovacího systému letiště. Na základě hodnot 

získaných z tohoto systému, který bude detailně popsán v dalších kapitolách, lze říci, že tato 

hodnota patří společně s hladinou zvukové expozice (LAE) k nejvyšší hodnotě dané hlukové 

události.  

Samotný výpočet EPNL není založen pouze na jedné rovnici, ale zahrnuje pět samostatných 

kroků. Vzhledem k tomu, že tento postup je poměrně sofistikovaný a pro praktickou část není 

tento deskriptor klíčový, nebudou jednotlivé kroky dále specifikovány. 
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4  Meteorologické podmínky a jejich vliv na hluk 

V úvodní kapitole této práce byly uvedeny základní principy šíření zvuku v ideálním prostředí. 

Současně byly definovány některé jevy mající vliv na šíření akustické vlny v prostředí. 

Následující část je věnována meteorologickým vlivům a jejich dopadu na šíření zvuku 

v prostředí. Z důvodu vlivu meteorologických podmínek je nezbytné se dále zabývat 

samotným dopadem těchto podmínek na měření leteckého hluku prostřednictvím NMT (Noise 

Monitoring Terminals).  

Měření leteckého hluku lze pokládat za efektivní nástroj sloužící pro získání hlukových dat, 

která jsou následně porovnatelná s hygienickými limity hluku z leteckého provozu. V průběhu 

měření však mohou nastat situace, kdy je měření ovlivněno takovým způsobem, že naměřené 

hodnoty nelze považovat za platné vzhledem k daným hygienickým limitům. Proto existují 

určitá omezení vycházející z mezinárodních a národních metodik, jejichž úkolem je zajistit 

platnost naměřených hlukových dat s ohledem na dané meteorologické podmínky. 

V následujících podkapitolách jsou jednotlivé vlivy rozebrány. Dále jsou uvedeny nezbytné 

atmosférické podmínky vycházející z klíčových dokumentů a zajištující validitu naměřených 

hlukových dat. 

Zvuk při svém pohybu atmosférou není ustálený, a to především z důvodu nerovnoměrného 

rozložení atmosféry. Každá část atmosféry je charakteristická určitým rozložením hmotnosti, 

teploty a vlhkosti. Tyto atmosférické vlivy mají výrazný vliv na změny intenzity přijímaného 

signálu na jednotlivých NMT. Velikost změny daného signálu závisí zejména na vzdálenosti 

mezi zdrojem a danou stanicí. Při velkých vzdálenostech je hluk vydávaný zdrojem 

poznamenán větším rozsahem kolísání. Velikost útlumu zvukového signálu tedy závisí na 

středních hodnotách parametrů atmosféry [4]. 

Mezi meteorologické vlivy, které zásadním způsobem ovlivňují šíření hluku ze zdroje, patří 

rychlost a směr vanoucího větru, teplota vzduchu, relativní vlhkost a atmosférický tlak. 

V důsledku zmíněných vlivů však nemusí docházet pouze k útlumu zvukového signálu, existují 

i případy, které způsobují zvýšení hladiny akustického tlaku.  

Vzájemnou propojenost jednotlivých veličin lze nalézt prostřednictvím stavové rovnice 

ideálního plynu (13). Z uvedeného výrazu je patrná závislost atmosférického tlaku, teploty 

a hustoty vzduchu. 

Stavová rovnice ideálního plynu, při vyjádření hustoty plynu, má následující tvar: 

        𝜌 =
𝑝 

𝑅𝑇
      (13). 
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kde ρ je hustota ideálního plynu (kg.m -3), p je tlak (Pa), R je měrná plynová konstanta (J .kg-

1 .K -1 ) a  T je teplota ideálního plynu (K). Vzduch je možné považovat za ideální plyn, přičemž 

dle mezinárodní standardní atmosféry je hodnota tlaku na hladině moře 1013,25 hPa, hustota 

vzduchu 1,255 kg.m -3 a teplota 15 °C. Ačkoliv v reálném prostředí dochází ke kladným či 

záporným deviacím oproti standardní atmosféře, využití stavové rovnice pro ideální plyn bude 

tím přesnější, čím bude tlak vzduchu menší a teplota vyšší [21]. 

4.1  Rychlost a směr větru 

Vítr je možné si představit jako pohyb vzduchu vůči zemskému povrchu. Jedná se 

o vektorovou veličinu, která je dána svojí velikostí a směrem. Vítr lze charakterizovat jako 

horizontální pohyb vzduchu, který vzniká v důsledku síly tlakového spádu. Tento gradient 

vyjadřuje rozdíly tlaku mezi jednotlivými oblastmi na Zemi. Pokud by tento gradient byl jedinou 

silou, pohyboval by se vítr rovnoměrně zrychleně. V reálné atmosféře však dochází k působení 

třecích sil, jednak vzduchu o povrch země, ale také k tření jednotlivých vrstev vzduchu mezi 

sebou. Velikost třecí síly je dána rychlostí pohybu vzduchu a vyskytuje se až do výšky přibližně 

2 kilometrů, kde je nejsilnější. Po překonání této výšky je vzduch zpomalován pouze třením 

jednotlivých vrstev. V důsledku snižování této síly tak dochází k nárůstu rychlosti větru 

s výškou a ke změně směru větru. Kromě těchto dvou sil působí na vzduch ještě Coriolisova 

síla daná zemskou rotací a odstředivá síla [21, 22].  

Pohyb vzduchové částice je zajištěn horizontální silou tlakového gradientu, přičemž směr 

pohybu je veden z vyššího tlaku vzduchu do nižšího. Po uvedení částice do pohybu začíná 

působit Coriolisova síla, jejíž směr působení je na severní polokouli kolmo vpravo na směr 

pohybu. Částice se v důsledku této síly vychyluje a zároveň zrychluje, to se realizuje do té 

doby, dokud nejsou obě zmiňované síly v rovnováze. Následně se vzduchová částice 

pohybuje rovnoměrným pohybem, který je paralelní s izobarami2 . Rychlost větru v  tomto 

případě odpovídá velikosti tlakového rozdílu během určité vzdálenosti [21].  

Směr větru úzce souvisí s tlakovým polem, přičemž jeho horizontální složka zahrnuje také třecí 

sílu a křivost izobar. Na směr větru má výrazný vliv také teplotní pole, což vychází taktéž 

ze stavové rovnice (15). Obecně platí, že při přesunu teplého vzduchu vítr s rostoucí výškou 

inklinuje doprava, kdežto při přesunu studeného vzduchu dochází ke stáčení doleva. 

Příkladem může být teplá fronta, po níž následuje přesun teplého vzduchu, kdy při povrchu 

země vane jihozápadní vítr. Po dosažení výšky přibližně 2 kilometrů se tento vítr změní na 

západní a ve výšce okolo 4 kilometrů na severozápadní [21]. 

 
2 izobara – křivka spojující místa se stejnou hodnotou tlaku 
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Měření pohybu vzduchové částice je realizováno prostřednictvím anemometrů, jež jsou 

umístěny ve výšce od 6 do 10 metrů a zaznamenávají tak pouze přízemní vítr [22]. 

4.1.1  Vliv větru na šíření zvuku 

Vlivem pohybu vzduchové částice může docházet k útlumu zvukového paprsku. Rychlost 

větru v porovnání s rychlostí šíření zvukových paprsků je zanedbatelná, přesto však vítr do 

jisté míry ovlivňuje výslednou hladinu zvuku. Zásadním faktorem je gradient větru, který má 

tendenci ohýbat zvukové vlny. Zvukový paprsek je lomen do směru, kterým převládá vanoucí 

vítr. Tento ohyb je realizován takovým způsobem, jak je zobrazeno na obrázku 5. V místě, 

které je umístěno po směru větru od zdroje hluku, jsou jednotlivé zvukové vlny lomeny 

gradientem větru směrem dolů. Na druhou stranu v oblasti ležící proti směru větru od zdroje 

hluku dochází k uchylování paprsků směrem nahoru. Zároveň lze říci, že při takovém lomu 

paprsků vzniká akustický stín [4, 5, 23].  

 

Obrázek 5 – Ohyb zvukového paprsku vlivem větru (Zdroj: [24]) 

V případě, kdy vítr vane směrem od zdroje hluku k měřicí stanici, dochází ke zvyšování hladiny 

hluku. Naopak v oblasti za zdrojem hluku, kde se nachází akustický stín, lze naměřit nižší 

hladinu zvukového signálu. Gradient větru má obvykle tendenci převažovat nad ostatními 

meteorologickými vlivy [8, 23]. 

Kromě ohybu zvuku vlivem větru může při měření leteckého hluku pomocí NMT nastat stav, 

kdy se vítr stává hlavním zdrojem hluku. Jedná se o případ, kdy při průchodu větru membránou 

mikrofonu vysokou rychlostí je zvuk generovaný větrem natolik dominantní, že přehlušuje 

samotnou hlukovou událost způsobenou přeletem letadla. Z toho důvodu jsou v rámci 

mezinárodních a národních metodik stanoveny přijatelné rychlosti větru pro měření leteckého 

hluku. Velikost maximální rychlosti větru, která je akceptovaná pro měření leteckého hluku, je 

odvozena od účinnosti ochranného krytu proti větru, jímž musí být mikrofony vybaveny. 
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V rámci monitorování hluku existuje obecný předpoklad, že účinnost těchto krytů je vyhovující 

až do rychlosti větru 5 m/s [25].  

Významné poznatky o vlivu větru na naměřené hodnoty hluku lze získat z experimentu, který 

realizoval tým E. Kinga na univerzitě v Dublinu. Předmětem zmíněného experimentu bylo 

posouzení účinnosti ochranných krytů proti větru při měření hluku. Na obrázku 6 je znázorněna 

část experimentu, jež ukázala vliv ochranného krytu při různé rychlosti větru. V rámci 

zmíněného obrázku jsou uvedeny dva grafy zobrazující rozsah zvukového signálu 

s ochranným krytem proti větru a bez ochranného krytu. Z obou grafů je patrné, že ochranný 

kryt v obou případech způsobil utlumení hladiny akustického tlaku. Současně lze poznamenat, 

že velikost útlumu je závislá na frekvenci zvukového signálu [25]. 

 

Obrázek 6 – Účinnost ochranného krytu při různých rychlostech větru  

(Zdroj: autor, s použitím [25]) 

Základním posláním ochranných krytů je především snížení hladiny akustického tlaku, která 

byla uměle zvýšena vzduchem proudícím s určitou rychlostí. Jak bylo uvedeno dříve, existuje 

obecný předpoklad, že účinnost těchto krytů je do rychlosti větru 5 m/s. Po překročení této 

rychlosti je zvuk způsobený větrem natolik dominantní, že dochází k výraznému ovlivnění 

zvukového signálu pocházejícího ze zdroje. V návaznosti na experiment realizovaný na 

univerzitě v Dublinu, lze dospět k tomu, že účinnost těchto ochranných krytů může být nižší. 

Tento fakt je možné doložit pomocí níže umístěného obrázku 7. Ten zobrazuje závislost hladiny 

akustického tlaku na frekvenci signálu pro různé rychlosti větru při použití ochranného krytu. 

Jak je patrné z obrázku 7, hladiny akustického tlaku při rychlosti větru od 4 do 10 m/s se 

s rostoucí frekvencí postupně sjednotí téměř do jedné křivky, zatímco křivka při rychlosti větru 

2 m/s dosahuje nižší hladiny akustického tlaku v celém rozsahu. Z uvedeného je tedy zřejmé, 
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že ačkoliv je obecně uváděna účinnost ochranných krytů do 5 m/s, již při rychlosti proudění 

4 m/s lze zaznamenat určité odchylky v hladině akustického tlaku [25]. 

 

Obrázek 7 – Vliv větru na výslednou hodnotu naměřeného hluku (Zdroj: autor, s použitím [25]) 

4.2  Teplota vzduchu 

Teplota vyjadřuje energetický stav určité hmoty, jenž souvisí s kinetickou energií částic. Jedná 

se o stavovou veličinu, jejichž celkovou energii v daném objemu u plynných látek lze vyjádřit 

pomocí vnitřní energie. Tepelnou energii je možné na určitou vzdálenost přenášet 

prostřednictvím radiace, kondukce nebo konvekce. Pomocí radiace neboli záření je přenášena 

energie mezi Sluncem a Zemí. Množství tepelné energie, které dopadá každou sekundu na 

zemský povrch, je přibližně 1,36 kJ. Mezi základní schéma radiační bilance zemského povrchu 

patří odraz, absorpce a vlastní vyzařování energie. Zahřívání atmosféry je dáno množstvím 

tepla vyzářeným zemským povrchem ať už radiací, nebo kondukcí. Tento proces lze označit 

za poměrně málo účinný, a to vzhledem k tomu, že při malém rozdílu teplot povrchu země 

a okolního vzduchu je teplo přenášeno velice pomalu [21].  
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Jak již bylo zmíněno, teplota vzduchu je úzce spojena s atmosférickým tlakem. Jednotlivé 

změny počasí jsou výrazně závislé na tvaru tlakového pole, přičemž počáteční příčinou změny 

je proměnlivost a rozmanitost teplot [21].  

Teplota vzduchu v rámci denního cyklu mění svoji hodnotu, v průběhu dne může její velikost 

kolísat výrazněji nebo pouze minimálně. Maximální denní teploty je možné pozorovat okolo 

15. hodiny, což je dáno především tepelnou setrvačností, kdy zemský povrch shromažďuje 

teplo a následně ho vyzařuje do okolí. Za normálních okolností se teplota snižuje s rostoucí 

vzdáleností od povrchu země, dle mezinárodní standardní atmosféry 0,0065 °C.m-1. U povrchu 

země je teplota zpravidla nejvyšší, pokud je jasná obloha a bezvětří. V případě, kdy fouká vítr, 

dochází k promíchávání jednotlivých vrstev, čímž se vzduch ochlazuje. Zároveň se však na 

teplotě podílí i oblačnost, která tlumí sluneční záření přes den. V nočním období působí tato 

vrstva jako deska, která předává energii do vzduchu pod sebou. Díky tomu je tak v noci teplejší 

vzduch než při jasné obloze [21]. 

V některých případech může nastat situace, kdy v určité výšce je teplota konstantní nebo 

oproti standardní atmosféře vzrůstá, tomuto jevu se říká teplotní inverze. Přízemní inverze 

obvykle vzniká radiačním ochlazováním zemského povrchu během nočního období. Při 

déletrvající radiaci nebo v případě nedostatku slunečního záření se teplotní inverze může 

vytvořit i ve vyšších výškách s vysokou vlhkostí kolem 1 až 2 kilometrů nad povrchem [21]. 

4.2.1  Vliv teploty vzduchu na šíření zvuku 

Elementární vliv teploty vzduchu na šířící se zvukové paprsky ze zdroje je takový, že jednotlivé 

vlny jsou ohýbány na rozhraní vzduchu o různých teplotách podle Snellova zákona [5].  

Snellův zákon je dán vztahem: 

   
𝑠𝑖𝑛 𝛼 

𝑐 1 
=  

sin 𝛽 

𝑐 2 
       (14). 

V uvedeném vztahu vyjadřují hodnoty c1 a c2 rychlost šíření vlny v jednom, respektive 

v druhém prostředí. Úhly α a β reprezentují úhel, jenž svírá dopadající a odražený paprsek 

s kolmicí. 

Šíření zvuku může být v závislosti na teplotním gradientu dvojího druhu tak, jak je ukázáno na 

obrázku 8. Za normálních okolností, při platnosti idealizovaného stavu standardní atmosféry, 

se zvukové paprsky ze zdroje odklánějí od zemského povrchu. Při tomto procesu se 

v přízemním pásmu může vytvořit takzvaný akustický stín, tento ohyb zvuku je zobrazen na 

zmíněném obrázku vlevo. Druhý typ ohybu zvukového paprsku nastává při definované teplotní 

inverzi, kde dochází k nárůstu teploty s výškou. Při tomto teplotním působení jsou paprsky 
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ohýbány směrem k zemskému povrchu, což má za následek větší hustotu těchto paprsků 

u povrchu, a tedy i vyšší hladinu akustického tlaku [4, 5].  

Při měření leteckého hluku, za normálních podmínek, kdy dochází k odklonu zvukových vln od 

zemského povrchu, je zaznamenána nižší hladina akustického tlaku. V opačném případě, za 

teplotní inverze, je hladina hluku významnější. Z toho důvodu většina metodik pro měření 

leteckého hluku stanovuje omezení týkající se měření za teplotní inverze [23].  

 

Obrázek 8 – Ohyb zvuku vlivem teplotního gradientu (Zdroj: [3]) 

4.3  Relativní vlhkost 

Vlhkost vzduchu patří mezi dominantní faktory počasí, jejichž množství je viditelné nejčastěji 

ve formě oblaků, mlhy nebo srážek. Zmíněné jevy mohou nastat pouze na základě fázových 

přechodů mezi skupenstvími, při kterých se vodní pára mění ve vodní kapky nebo ledové 

částice. Vodní páry je v atmosféře přibližně 0 až 4 %, čímž se podílí na celkovém 

barometrickém tlaku [21].  

Průměrná vzdálenost jednotlivých plynů v atmosféře je závislá na teplotě takovým způsobem, 

že při vyšších teplotách jsou molekuly v průměru dále od sebe. Z tohoto faktu vyplývá, že čím 

dále jsou molekuly od sebe, tím větší množství molekul vody vzduch pojme. Vzduch má pro 

každou teplotu daný svůj horní limit udávající maximální množství molekul vody, které je 

schopen pojmout. Množství vodní páry je uváděno v gramech vody na metr krychlový vzduchu, 

takto definovaná hodnota se nazývá hustota vodní páry neboli absolutní vlhkost. Problémem 

této veličiny je otázka, jakým způsobem lze vyjádřit jiné než maximální množství vodní páry. 

Pokud je v atmosféře 14,8 g molekul vody při teplotě 20 °C a tlaku 1000 hPa, dochází k tomu, 
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že vzduch je nasycený, obsahuje 100 % možného množství vody. Uvedená procentuální 

hodnota vyjadřuje takzvanou relativní vlhkost, která uvádí poměrné množství vodní páry 

z maximálního možného při dané teplotě [21]. 

4.3.1  Vliv relativní vlhkosti na šíření zvuku 

Relativní vlhkost vzduchu má zásadní vliv na úbytek zvukové energie, ke které dochází 

z důvodu molekulární absorpce. Ta je založena na relaxaci při pohybu molekul kyslíku. 

Celkový útlum vlivem relativní vlhkosti je znázorněn na obrázku 9. Kromě relativní vlhkosti je 

celkový útlum závislý taktéž na kmitočtovém rozsahu zvuku zdroje. Z uvedeného obrázku 

vyplývá, že maximální útlum nastává při relativní vlhkosti mezi 10–20 %. Současně však lze 

říci, že tento útlum je postupně snižován s narůstající relativní vlhkostí [4].  

 

Obrázek 9 – Útlum zvuku vlivem pohlcení vzduchu (Zdroj: [4]) 

Teplota i relativní vlhkost poměrně výrazně ovlivňují měření hluku. Pokud máme zdroj zvuku 

umístěný 800 metrů od NMT vydávající zvuk o frekvenci 1 kHz, může se zvuk, v závislosti na 

zmíněných vlivech, šířit různorodě. Pokud dojde v průběhu denního cyklu ke zvýšení teploty 

z 15 °C na 30 °C při stálé 80% relativní vlhkosti, bude zaznamenán pokles hladiny zvuku 

o 3 dB. Současně však při fixní teplotě 15 °C, kdy dojde k poklesu relativní vlhkosti z 80 % na 

20 %, bude zaregistrován pokles zvuku taktéž o 3 dB. Ačkoliv se vlhkost mění relativně 

pomalu, jedná se o faktor, který má vliv na spolehlivost měření [23]. 

Teplota a vlhkost se kromě výše zmíněných faktů podílejí taktéž na vzniku srážek. Jejich vznik 

je podmíněn nasycením vzduchu vodní párou, k čemuž dochází, pokud je vzduch ochlazen na 
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teplotu rosného bodu. Z hlediska jednotlivých druhů srážek lze rozlišit především mrholení, 

déšť, sníh, kroupy nebo mlhu. Vliv srážek na šíření zvuku ve vzduchu nebyl doposud výrazněji 

prokázán, a to převážně z toho důvodu, že je velice obtížné rozlišit mezi útlumem vlivem 

srážek a útlumem vlivem povětrnostních podmínek [4, 21].  

Z hlediska měření hluku je možné srážky označit za zásadní aspekt, který má významný vliv 

na výsledné hodnoty naměřeného hluku. Důvodem jejich dopadu je fakt, že srážky dopadající 

na mikrofonní soustavu, respektive na ochranný kryt proti větru vytvářejí falešný zvuk. Intenzita 

tohoto zvuku odpovídá intenzitě a velikosti dopadajících srážek. Z toho důvodu je v rámci 

jednotlivých metodik doporučeno výsledky měření, jež jsou získány za těchto podmínek, 

z výpočetního procesu vyřadit. Kromě toho je třeba brát v úvahu taktéž změny akustických 

vlastností ochranného krytu po ustálení srážek. Dle ISO 1996 – 2  je nezbytné se tímto jevem 

zabývat, pokud množství srážek je větší než 1 mm, v takovém případě je žádoucí vyčkat 

určitou dobu pro vyschnutí ochranného krytu [26]. 

4.4  Atmosférické podmínky pro měření hluku 

V souvislosti s výše definovanými vlivy byly stanoveny přesné atmosférické podmínky, které 

musí být v průběhu měření leteckého hluku dodrženy. Hlavním úkolem zmíněných podmínek 

je částečná korekce naměřených hlukových dat, čímž dochází ke snížení nejistoty měření. 

Korekce probíhá takovým způsobem, že hodnoty hluku, které jsou naměřeny za definovaných 

nevalidních podmínek, jsou při následném výpočetním procesu vyloučeny. Omezení pro 

zajištění validity dat vycházejí z několika základních dokumentů. Jedná se především 

o Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu (č.j. OVZ-32.0 -

19.02.2007/6306) a dále o normy ČSN ISO 20906, potažmo ČSN ISO 3891. 

Podmínky, jež jsou definovány v následujících částech, jsou dále předmětem praktické části 

této závěrečné práce. 

4.4.1  Atmosférické podmínky v souladu s OVZ a směrnicí 

Evropské komise 2015/996 

Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu vydaný pod číslem 

jednání OVZ-32.0 -19.02.2007/6306 v roce 2007 novelizuje metodický návod totožného názvu 

č.j. HEM 300-24.6 .02-17877 z roku 2002. V rámci tohoto Metodického návodu jsou zpřesněny 

některé obecné formulace uvedené v jednotlivých svazcích normy ISO 1996 a také 

Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí [12]. 
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Atmosférické podmínky definované tímto návodem musí po celou dobu měření vyhovovat 

těmto omezením [12]: 

• rychlost větru nižší než 5 m/s;  

• okolní teplota vzduchu nižší než +30 °C;  

• součin teploty vzduchu (°C) a relativní vlhkosti (%) vyšší než 500; 

• žádné srážky. 

Kromě těchto základních omezení nesmí v průběhu měření dojít ke změně elementárních 

vlastností povrchu, přes který se vlnění šíří. To může nastat v případě, kdy dojde k nasátí 

povrchu velkým množstvím vody nebo v případě, kdy je tento povrch zmrzlý, pokryt sněhem 

či ledem. V průběhu měření je taktéž žádoucí vyhýbat se podmínkám teplotní inverze 

vyskytující se například v brzkých ranních hodinách [12].  

Uvedená omezení pro měření hluku vyplývají z obálky parametrů atmosféry významných pro 

utváření ztrát při šíření zvuku závislých na fyzikálních parametrech. Mezi ně patří například 

utváření nehomogenní výškové standardní atmosféry nebo kmitočet zvuku zdroje v pohybu. 

Dle autora tohoto metodického návodu, pana Ing. Jiřího Šulce, CSc., jsou jednotlivé hodnoty 

stanoveny na základě zmíněných fyzikálních parametrů, avšak samotný proces stanovení 

těchto mezních hodnot je velice složitý. Jednotlivé atmosférické podmínky byly pro účely 

tohoto Metodického návodu převzaty z mezinárodních standardů ISO TC 43 – Akustika, ICAO 

dále národních SEA standardů a jiných.  

Podobná omezení pro atmosférické podmínky byla taktéž převzata do směrnice Evropské 

komise 2015/996, o stanovení společných metod hodnocení hluku, podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES. Ačkoliv tato směrnice slouží především pro účely 

hlukového mapování, na základě srovnání odhadnutých a změřených hladin hluku byly 

stanoveny podmínky, za kterých lze naměřená data považovat za použitelná. 

Jedná se o tato atmosférická omezení [27]: 

• teplota vzduchu musí být nižší než +30 °C;  

• násobek teploty vzduchu (°C) a relativní vlhkosti (%) musí být vyšší než 500; 

• rychlost větru musí být nižší než 8 m/s. 
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Jak vyplývá z výše uvedených požadavků, rozdílným omezením je rychlost větru, která je dle 

směrnice Evropské komise 2015/996 pro měření hluku benevolentnější. Současně do výpočtu 

mohou být zahrnuty hlukové události, jež byly naměřeny při jakémkoliv srážkovém úhrnu.  

Kromě rozdílné rychlosti větru a úhrnu srážek lze nalézt totožná omezení pro teplotu a relativní 

vlhkost. Podle směrnice lze alespoň částečně objasnit důvod stanovení limitní hodnoty 500 pro 

součin teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Z dodatku D zmíněné směrnice vyplývá, že tato 

hodnota byla stanovena s ohledem na experimentální měření meteorologických podmínek, 

které bylo realizováno pro účely hlukové certifikace letadel. Na základě získaných výsledků 

byla zjištěna velikost útlumu zvuku při různých kombinacích teploty a relativní vlhkosti 

vzduchu. Velikost útlumu byla stanovena pomocí modelu standardního atmosférického útlumu 

zvuku vycházející z ARP-866A. S ohledem na tento model bylo stanoveno určité rozmezí 

hodnot teplot a relativních vlhkostí, pro které získané koeficienty útlumu platí. Získané hodnoty 

útlumu zvuku jsou platné pouze za podmínek hypotetické atmosféry nesoucí označení AIR–

1845 [27]. 

Následující graf 3 uvádí ty kombinace teploty a relativní vlhkosti, jejichž součin převyšuje 

stanovenou limitní hodnotu 500. Kombinace, jež splňují stanovené omezení, se nachází 

v modré části grafu. Z této oblasti vyplývá, že minimální teplota pro splnění daného požadavku 

je 5,1 °C při relativní vlhkosti 99 %, potažmo 100 %. Minimální relativní vlhkost nezbytná pro 

vyhovění omezení je závislá na maximální teplotě takovým způsobem, že s rostoucí teplotou 

klesá potřebná relativní vlhkost vzduchu. Při zahrnutí druhé podmínky nezbytné pro měření 

leteckého hluku, stanovující maximální teplotu během měření na 29,9 °C, lze dospět k tomu, 

že minimální relativní vlhkost nezbytná pro validitu naměřených dat je 17 %.  
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Graf 3 – Přípustné kombinace teploty relativní vlhkosti dle OVZ (Zdroj: autor) 

4.4.2  Atmosférické podmínky v souladu s ČSN ISO 20906 

Norma ČSN ISO 20906 „Akustika – Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť“ 

byla publikována v roce 2009. Definuje požadavky, které jsou nezbytné pro spolehlivé měření 

zvuku letadel. Stanovuje, že v průběhu měření leteckého hluku musí být měřena rychlost 

a směr větru, relativní vlhkost, teplota vzduchu a výskyt srážek. Teplota a relativní vlhkost musí 

být měřeny na jednom nebo více místech na letišti nebo v jeho blízkosti. Záznam o větru je 

nezbytné měřit na více než jednom místě tak, aby bylo zajištěno získání reprezentativních dat 

v blízkosti MNT. Zvláště v případě, kdy jsou hladiny zvuku použity pro pokutování za 

překročení limitů zvuku [28].  

Součástí této normy je pouze jediné omezení týkající se atmosférických podmínek v průběhu 

měření. Tato norma vychází z předpokladu, že data získaná za větrných podmínek zvyšují 

nejistotu hlukových dat. Z toho důvodu, pokud rychlost větru u naměřených hlukových dat je 

vyšší než 10 m/s, musí být tyto hodnoty označeny a z výpočetního postupu vyselektovány. 

V rámci této normy je doporučeno, aby rychlost větru byla zaznamenána pro každou leteckou 

hlukovou událost [28]. 

4.4.3  Atmosférické podmínky v souladu s ČSN ISO 3891 

Česká technická norma vydaná pod označením ČSN ISO 3891 nese název „Akustika – Postup 

pro popis leteckého hluku vnímaného na zemi“. Tato norma vydaná Mezinárodní organizací 
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pro standardizaci ISO již v roce 1994 poskytuje přesný postup pro popis leteckého hluku. 

Slouží zcela k obecnému použití pro popis všech druhů letových operací ať už při pohybu 

letadla ve vzduchu, či na zemi. Zároveň je žádoucí uvést, že ačkoliv uvažovaná norma byla 

vydána koncem minulého století, její status je stále platný. 

V rámci této normy jsou rozlišena atmosférická omezení v závislosti na typu měření. Jedním 

z těchto způsobů je měření vyžadující frekvenční vážení. Podmínkou pro uskutečnění 

takového měření je použití zvukoměru s dynamickou charakteristikou „Slow“ a váhovým filtrem 

A nebo D [29].  

Atmosférické podmínky pro měření vyžadující frekvenční vážení musí vyhovovat těmto 

požadavkům [29]: 

• žádné srážky; 

• relativní vlhkost vzduchu musí být větší než 30 %, ale zároveň menší než 90 %; 

• rychlost větru nesmí být vyšší než 5 m/s. 

Pro úplnost je žádoucí uvést druhou možnost měření stanoveného touto normou. Jedná se 

o měření vyžadující spektrální analýzu jako funkci času, které se obvykle provádí pro účely 

modelování hlukové zátěže. Princip měření spočívá v oktávové analýze a kontinuálním 

průměrování dat [29].  

Atmosférické podmínky pro měření vyžadující spektrální analýzu se musí shodovat s těmito 

požadavky [29]: 

• žádné srážky; 

• při relativní vlhkosti menší než 20 % nesmí být atmosférická teplota vzduchu nižší než 

+5 °C; 

• rychlost větru nesmí být vyšší než 5 m/s;  

• útlum zvuku ve vzduchu nesmí být větší než 10 dB na 100 m. 

Poslední z definovaných omezení se vztahuje k útlumu zvuku vyvolaného při různých 

hodnotách relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Tyto hodnoty útlumu vycházejí z rozsáhlého 

vztahu stanoveného touto normou. Jednotlivé hodnoty uvedené v tomto vztahu byly 

experimentálně měřeny bez přítomnosti srážek při relativní vlhkosti v rozmezí od 30 do 90 % 

a teplotním rozmezí od 2 do 30 °C. Při dosazení jednotlivých kombinací relativní vlhkosti 

a teploty je možné získat hodnoty útlumu zvuku ve vzduchu [29]. 



39 
 

Pro vysokofrekvenční hluk, který se nachází v pásmu kmitočtů vyšších než 8 kHz, jsou 

jednotlivá omezení, vyplývající z velikosti útlumu, pro teplotu a relativní vlhkost uvedena 

v grafu 4. Ve zmíněném grafu jsou povoleny ty kombinace teploty a relativní vlhkosti, jež se 

nachází vně vyšrafované oblasti. Současně s ohledem na druhé omezení nejsou naměřené 

hodnoty validní ani v případě, kdy je relativní vlhkost menší než 20 % při teplotě nižší než 5 °C, 

což znázorňuje obdélníková vyšrafovaná oblast situovaná v levé dolní části grafu. Dle této 

normy je také doporučeno nezahrnovat do výpočtu hodnoty součinu teploty a relativní vlhkosti, 

které se nachází pod vyobrazenou oblastí. Důvodem vyloučení hodnot pod danou oblastí je 

fakt, že velikost útlumu pro jednotlivé teploty a relativní vlhkosti v této části nebyly 

experimentálně zkoušeny. 

 

Graf 4 – Přípustné kombinace teploty a relativní vlhkosti podle ISO 3891  

 (Zdroj: autor, s použitím [29]) 
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5  Monitorování hluku v okolí LKPR  

V předchozích kapitolách této závěrečné práce byla pozornost výhradně věnována základním 

charakteristikám hluku a možnostem jeho popisu. Následující část pojednává o způsobu 

získávání akustických informací ze zdroje, konkrétně principu činnosti monitorovacího 

systému na LKPR. Současně lze konstatovat, že pro následující praktickou část byla využita 

data z uvažovaného monitorovacího systému. 

Monitorování leteckého hluku patří mezi nejdůležitější nástroje sloužící pro řízení hluku v okolí 

letišť. Důležitost tohoto nástroje vyplývá z faktu, že hluková zátěž představuje klíčovou otázku 

mezi letišti a okolními komunitami. Z toho důvodu existuje snaha mezinárodních letišť tomuto 

významnému úkolu čelit pomocí integrovaného monitorovacího systému [30]. 

Základním úkolem monitorovacího systému je shromažďování informací o hlukové zátěži 

v okolí letiště a následné uvolňování těchto informací pro popis hluku z leteckého provozu. 

Zprostředkování informací musí být realizováno takovým způsobem, který je přesný 

a současně uživatelsky srozumitelný. Pod pojmem přesnost není explicitně myšlena pouze 

technická přesnost, nýbrž taková, aby generované informace poskytly realistický obraz 

o hlukové expozici kolem letiště. Zároveň je žádoucí, aby výsledky monitorování byly 

archivovány pro potřeby kontroly a sledování dlouhodobého trendu úrovně znečištění [8]. 

Monitorovací systémy mohou být přístrojové nebo nepřístrojové. Přístrojové systémy zahrnují 

obvykle řadu citlivých monitorovacích stanic instalovaných v okolí letiště, jejichž počet závisí 

na umístění vzletových a přistávacích drah, poloze letiště vzhledem k osídleným oblastem 

a na počtu těchto oblastí v okolí letiště. Počet NMT se může pohybovat od dvou u malých letišť 

až po více než 50 jako například u letiště Narita v Japonsku. Nepřístrojové systémy pracují na 

základě dat a statistik daného letiště týkající se současného nebo historického provozu [8]. 

Pro minimalizaci negativního působení hluku a řešení hlukové problematiky využívá Letiště 

Praha, a. s., systém monitorování leteckého hluku a letových tratí. Koncem roku 2018 došlo 

na letišti k implementaci nového monitorovacího systému TANOS od německé společnosti 

Topsonic Systemhaus GmbH. Tento systém tak nahradil dosavadní monitorovací systém 

ANOMS9 od společnosti Bruel&Kjear. Kromě pražského letiště využívá tento systém například 

letiště Londýn – Luton, Berlín – Schönefeld a Tagel nebo letiště v Bruselu [16, 31]. 

Výrobce monitorovacího systému, německá společnost Topsonic Systemhaus GmbH, patří 

mezi tři největší poskytovatele zařízení pro monitorování hluku a vizualizaci radarových dat. 

Celý systém je poskytován akreditovanou laboratoří EKOLA group, spol. s. r. o., a pražské 

letiště má do tohoto systému přístup na uživatelské úrovni [16, 31].  
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5.1  Architektura systému TANOS 

Monitorovací systém TANOS splňuje požadavky uvedené v normě ČSN ISO 20906 „Akustika 

– Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť“. Systém TANOS je rozdělen na 

několik samostatných částí, které jsou vzájemně propojeny prostřednictvím centrálního 

serveru. Hostování tohoto serveru je zajištěno pomocí společnosti Topsonic Systemhaus 

GmbH [31]. 

Struktura celého systému je zobrazena na následujícím obrázku 10. Jak z uvedeného obrázku 

vyplývá, systém je tvořen v zásadě třemi významnými prvky. Koncovým zařízením systému 

pro sledování hluku jsou jednotlivé měřicí stanice NMT (Noise Monitoring Terminals), které 

mohou být jednak stacionární, ale i mobilní. Nejvýznamnější částí systému je centrální server, 

zajištující požadovanou věrohodnost naměřených dat a chod systému. Posledním prvkem 

jsou samotní uživatelé využívající všech dostupných vlastností monitorovacího systému. 

V případě pražského letiště jsou uživateli pracovníci životního prostředí, konkrétně sekce 

zabývající se hlukem letadel. 

 

Obrázek 10 – Architektura TANOS systému (Zdroj: autor, s použitím [31]) 

5.1.1   Centrální server 

Centrální server lze považovat za ústřední prvek celého systému, kde dochází ke zpracování 

a následné distribuci hlukových dat. Tato data jsou naměřena na 14 stacionárních stanicích 

umístěných v okolí letiště. Současně mohou být data získávána také pomocí mobilní měřicí 

stanice. 
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Centrální server zahrnuje [31]: 

• rozhraní; 

• spojení s monitorovacími stanicemi; 

• softwarové aplikace centrálního serveru; 

• databázi ORACLE, METAR (Aerodrome Routine Meteorological Report), informace 

o provozu. 

Rozhraní centrálního serveru poskytují důležitá radarová data, letová data a informace 

o aktuálním počasí. Polohová radarová data zahrnují informace získávané od Řízení letového 

provozu ČR, s. p., nezbytná pro provádění korelací dat a vytváření databáze. Radarová data 

jsou poskytována a dále zpracovávána ve formátu ASTERIX CAT062B. Letová data 

vycházející z letových plánů poskytující informace o letech z centrální provozní databáze 

CAODB (Central Airport Operational Database), taktéž pro sjednocení dat a tvorbu databáze. 

Posledním typem rozhraní jsou centrálnímu serveru zprostředkovány informace o aktuálním 

počasí. Tyto informace jsou shromážděné a zpracované meteorologickou stanicí a také 

dodávané online pomocí pravidelné meteorologické zprávy METAR [31]. 

Spojení s jednotlivými měřicími stanicemi je zajištěno pomocí 3G/4G připojení, přičemž 

jednotlivé hladiny hluku, hlukové události nebo MP3 soubory jsou přenášeny automaticky. 

Softwarové aplikace centrálního serveru jsou určeny pro zabezpečení spolehlivosti systému. 

Zároveň tyto aplikace umožňují manipulaci s jednotlivými hlukovými daty. Součástí serveru je 

i potřebná databáze pro ukládání dat z měřicích stanic (ORACLE) a další databáze 

radarových a  letových dat [31]. 

5.1.2  Měřicí stanice – NMT 

Za jeden z nejdůležitějších prvků lze označit monitorovací stanice, které představují koncový 

prvek celého systému. Jedná se o hlavní nástroj sloužící k zaznamenávání leteckých 

hlukových událostí. Vzhledem k tomu, že monitorování hluku probíhá v podstatě za jakýkoliv 

meteorologických podmínek, musí být tato koncová zařízení navrhnuta takovým způsobem, 

aby umožnila záznam hlukové zátěže i za těchto podmínek. 

V rámci systému TANOS se lze setkat se dvěma druhy monitorovacích stanic. Jedná se 

o stacionární a mobilní NMT.  

Stacionární NMT jsou pevně ukotvené a určené pro kontinuální měření hluku v okolí letiště. 

Oproti předchozímu monitorovacímu systému ANOMS došlo k rozšíření počtu stacionárních 

NMT ze 13 na současných 14. Novými stanicemi se však staly hned dvě, a to NMT 11 
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– Roztoky a NMT 14 – Malé Kyšice nacházející se v blízkosti prodloužené osy hlavní dráhy 

06/24. Zároveň však došlo ke sjednocení dvou NMT z předchozího systému ANOMS (NMT 

11 – Řepy a  NMT 12 – Bílá Hora) do jedné s označením NMT 12 – Řepy – Bílá Hora ležící na 

prodloužené ose vedlejší dráhy 12/30. Kromě těchto významných změn byla dále upravena 

poloha některých stanic, které byly nově umístěny do vhodnějších míst pro monitorování 

leteckého hluku. Jedná se zejména o přesun NMT do míst, které jsou z hlediska měření 

leteckého hluku výhodnější. Umístění stacionárních NMT je zobrazeno v tabulce 2. 

Tabulka 2 – Rozmístění stacionárních NMT (Zdroj: autor) 

NMT Lokalita 

1  Jeneč 

2  Červený Újezd 

3  Unhošť 

4  Pavlov 

5  Hostivice 

6  Dobrovíz 

7  Kněževes 

8  Horoměřice – střed obce 

9  Přední Kopanina 

10 Horoměřice – jihovýchodní část 

11 Roztoky 

12 Řepy – Bílá Hora 

13 Suchdol 

14 Malé Kyšice 

 

Grafické zobrazení polohy NMT je znázorněno na obrázku 11. V uvedeném obrázku červeně 

vyobrazená oblast znázorňuje OHP letiště, ostatní dvě přímky jsou osy obou vzletových 

a přistávacích drah. 
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Obrázek 11 – Umístění stacionárních NMT (Zdroj: autor, s použitím podkladů LKPR) 

Mobilní NMT jsou přenosné prostředky určené pro nekontinuální měření. Tyto stanice slouží 

pro měření hluku ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru staveb 

jako doplněk ke stacionárním NMT. Součástí systému TANOS je jedna mobilní NMT, která 

může být použita na vyžádání některých dotčených oblastí nebo jiných subjektů [16].  

Stacionární i mobilní NMT se skládají z části zvukoměrné, meteorologické a části podpůrné. 

Všechny níže uvedené měřicí přístroje jsou uzavřeny ve speciální skříni z hliníkových profilů, 

jež nabízí ochranu před meteorologickými vlivy. Skříň je možné montovat na stěnu či na 

hliníkový sloup, který se skládá ze tří zasouvacích částí dosahující celkové výšky 6 metrů. 

Všechny použité kabely jsou vedeny vnitřkem sloupu. Co se týká mobilní NMT, ta je složena 

ze stojanu a dvou ochranných kufrů odolných proti nárazům [31, 32]. 

Zvukoměrná část zahrnuje mikrofonní soupravu a zvukový analyzátor. Mikrofonní souprava je 

sada venkovních mikrofonů od výrobce Norsonic typu NOR1216 skládající se zejména 

z mikrofonu NOR1225, předzesilovače NOR1209A a kabelů k mikrofonu NOR1408A. Zvukový 

analyzátor je zařízení sloužící pro analýzu frekvenčního spektra příchozího zvukového 

signálu. Každá NMT s analyzátorem zvuku pracuje s kontinuálním záznamem hladin 

akustického tlaku. Mikrofonní souprava i zvukový analyzátor splňují požadavky na třídu 

přesnosti 1 podle mezinárodních norem IEC (International Electrotechnical Commission), 

konkrétně IEC 60651, IEC 61672–1 a IEC 60804, jež jsou nezbytné pro akreditované měření 

hluku. Některé technické parametry zvukoměrné části jsou uvedeny v tabulce 3 [31, 32]. 
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Tabulka 3 – Vybrané parametry zvukoměrné části (Zdroj: [31]) 

Mikrofonní souprava NOR1216 Analyzátor zvuku NOR140 

Teplotní rozsah 

 

-25 ºC až +60 ºC Dynamický rozsah 

 

0–120 dB 

Třída ochrany 

 

IP 55 (prach a voda) Váhová funkce 

 

A–C a lineární 

Napájení 

 

z analyzátoru zvuku Frekvence záznamu 
hladin 

1 s nebo 0,5 s (0,5 s 
pro výpočet EPNL) 

Vybavena 

 

ochranou proti dešti, 
větru a hrotem proti 

ptactvu 

Časová konstanta 

 

Fast/ Slow/ Impulz 

 

Zvukoměrná část zabezpečuje [31]: 

• kontinuální záznam akustického tlaku; 

• automatickou detekci a klasifikaci letecké a neletecké zvukové události; 

• záznam hlukových událostí; 

• automatickou korelaci hlukové události s konkrétním letadlem. 

Meteorologická část je určena pro nepřetržité sledování meteorologické situace v okolí NMT. 

V rámci této části jsou použita čtyři ultrazvuková meteorologická čidla CLIMA SENSOR US, 

která jsou schopna pracovat bez údržby. Navíc neobsahují žádné pohyblivé části, které by 

mohly způsobit rychlejší opotřebení prvku. Tato čidla slouží pro stanovení rychlosti a směru 

vanoucího větru. Kromě toho je jednotka vybavena dalšími prvky, jako je srážkoměr, vlhkoměr, 

teploměr a barometr. Informace z jednotlivých přístrojů jsou získávány v hodinových 

intervalech. Získané hodnoty z této části jsou dále použity pro určení validity hlukových dat 

v závislosti na meteorologických podmínkách. Meteorologická jednotka je schopna 

kontinuálně zaznamenávat parametry v rozsahu uvedeném v následující tabulce 4 [31, 32].  
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Tabulka 4 – Parametry meteorologického čidla a jejich rozsah (Zdroj: [31]) 

Meteorologická jednotka 

Relativní vlhkost 0 až 100 % 

Teplota vzduchu -30 až +70 °C  

Rychlost a směr větru 0 až 60 m/s / 0º až 360º 

Srážky 0 až 10 mm/min 

Barometrický tlak 300 až 1100 hPa 

 

Součástí mobilní NMT je i integrovaný GPS (Global Positioning System) přijímač, který 

automaticky přijímá informace o aktuálním datu a čase. Na základě toho dochází následně 

k přepočítání tlaku vzduchu na hladinu moře a stanovení polohy Slunce [31]. 

Poslední skupinou je část podpůrná, jež je tvořena 3G/4G LTE modemem, záložním datovým 

úložištěm a záložním zdrojem elektrické energie. V případě výpadku napájení nebo výpadku 

záložního zdroje energie dojde k automatickému přepnutí na napájení z baterie, která má 

výdrž 48 hodin. Systém je dále doplněn některými pomocnými funkcemi, jako je dálkově řízená 

kontrola, zasílání zpráv o činnosti nebo také možnost restartu NMT prostřednictvím mobilních 

zpráv. Všechny tyto funkce tak minimalizují riziko výpadku měření, současně umožňují vyřešit 

daný problém bez nutnosti výjezdu k NMT [31, 32]. 

Ústřední částí každé měřicí stanice je průmyslový počítač, jenž slouží pro sběr hlukových dat 

a pro ovládání jednotlivých prvků měřicího řetězce. Prostřednictvím jednotlivých příkazů 

ovládá zvukový analyzátor, mikrofonní soupravu a meteorologickou jednotku. Všechny 

naměřené hodnoty jsou dále analyzovány a ukládány po dobu jednoho roku. Vybrané 

technické vlastnosti tohoto počítače jsou uvedeny v následující tabulce 5 [31]. 

Tabulka 5 – Technické vlastnosti průmyslového počítače (Zdroj: [31]) 

Průmyslový počítač 

Procesor Intel Atom N2600 

Pevný disk SSD, 120 GB 

Integrovaná paměť RAM 1 GB 

Teplotní rozsah -25 až +60 °C  

Třída ochrany IP55 (prach a voda) 

 

Pro představu je na následujícím obrázku 12 zobrazena NMT9 – Přední Kopanina, jež je 

umístěna v ulici K Padesátníku. Jedná se o stacionární měřicí stanice zajištující kontinuální 
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monitoring leteckého hluku. Uvažovaná stanice se nachází na střeše obchodu s potravinami 

s mikrofonní jednotkou ve výšce 4 metrů. Poloha NMT je ve vzdálenosti přibližně 700 m od 

prodloužené osy RWY 06/24 a 1 823 m od prahu RWY 24.  

 

Obrázek 12 – NMT9 – Přední Kopanina (Zdroj: autor) 

5.1.3   Program TANOS 

Softwarový program TANOS lze považovat za základní nástroj pracovníků letiště ze sekce 

„Hluk“, kteří mají do tohoto programu přístup na uživatelské úrovni prostřednictvím aplikace 

TANOS. Tato aplikace slouží zejména pro vizualizaci hlukové zátěže v okolí letiště.  

Uživatelské rozhraní TANOS je děleno na dvě hlavní části zahrnující lištu menu a hlavní okno. 

Samotná aplikace nabízí velké množství funkcí, přičemž základem je zobrazení trajektorie 

letadel na mapovém podkladu, a to jak ve 2D, tak ve 3D. Údaje o jednotlivých letech mohou 

být znázorněny v reálném čase anebo zpětně s definovaným časovým odstupem tak, jak je 

ukázáno na obrázku 13. Součástí tohoto znázornění jsou i některé nástroje umožňující 

analýzu kteréhokoliv letu. Jedná se například o zobrazení letového profilu, hustoty provozu 

v dané oblasti nebo vytváření oblastí pro potřeby kontroly protihlukových postupů [31, 32]. 
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Obrázek 13 – Uživatelské rozhraní TANOS se zpětným zobrazením trajektorie letů  

(Zdroj: autor, s použitím systému TANOS) 

Funkce programu TANOS jsou nastaveny takovým způsobem, aby umožňovaly pracovníkům 

letiště provádět následující činnosti [31]:  

• kontrolovat dodržování hygienických limitů hluku a zjišťovat hlukovou situaci v místě 

měření; 

• kontrolovat dodržování protihlukových postupů, zejména pak těch uvedených 

v Letecké informační příručce v části Postupy pro omezení hluku; 

• zpracovávat podklady pro odpovědi na stížnosti a dotazy subjektů; 

• provádět analýzy aplikovaných protihlukových opatření; 

• zdroj vstupních dat pro hlukové modelování aktuálního nebo predikovaného leteckého 

provozu. 

Mezi často využívané funkce aplikace patří modul dotazů databáze „Database Queries“, který 

dovoluje libovolně filtrovat a posléze zobrazovat každý dotaz na letové údaje. Tento modul je 

rozdělen na čtyři uživatelské perspektivy zahrnující jednotlivé lety, hlukové události, letové 

dráhy a letové profily. Každá z těchto perspektiv má vlastní nástrojové okno sloužící pro 

nastavení kritérií filtrování, jako jsou například konkrétní letecké společnosti, typy letadel 
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či použitá vzletová a přistávací dráha. Na obrázku 14 je zobrazena perspektiva letové dráhy 

„Tracks“ se zobrazením letového profilu konkrétního letu. 

 

Obrázek 14 – Modul dotazů databáze s perspektivou letové dráhy  

(Zdroj: autor, s použitím systému TANOS) 

Jedním z dalších zobrazení je modul pro zpracování zpráv „Evaluations“, který je schopen 

vytvářet předem definované zprávy za určité období. Ve standardních zprávách jsou 

k dispozici údaje o leteckém i neleteckém hluku, provozu, meteorologických podmínkách nebo 

statistické údaje jednotlivých NMT. Kromě těchto zpráv je modul schopný poskytovat grafy 

jednotlivých meteorologických vlivů naměřených na všech NMT.  

Mezi standardní funkce systému TANOS a všech takovýchto systémů patří funkce, jež 

umožnuje nastavení libovolné brány nebo prostoru na mapovém podkladu se zobrazením 

všech trajektorií, které definovanou oblastí pronikají. Pro všechny tyto nalezené trajektorie je 

následně schopen vypočítat maximální, minimální a průměrnou výšku letu. Oproti 

předchozímu systému ANOMS zprostředkovává tento program některé užitečné funkce, jako 

je například automatické zpracování provozních, hlukových nebo meteorologických statistik. 

Dále nabízí výpočet a následné vykreslení průměrného profilu letu nebo odchylky od 

standardních příletových a odletových tratí. Zároveň tento nový systém nabízí uživatelům 

možnost provádět korekce hlukových dat nebo manuálně vyřazovat hlukové události, které 

jsou poznamenány jiným zdrojem hluku [32].  
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5.2  Detekce hlukové události 

Datový podklad využitý pro účely praktické části této závěrečné práce zahrnuje dílčí hlukové 

události, které byly zaznamenány na jednotlivých NMT. Z toho důvodu je žádoucí vysvětlit 

princip detekce těchto hlukových událostí tak, jak je realizován pomocí systému Topsonic. 

Proces identifikace letecké hlukové události je zobrazen na obrázku 15.  

 

Obrázek 15 – Detekce letecké hlukové události (Zdroj: autor, s použitím [30]) 

Počáteční fáze identifikace hlukové události spočívá v zaznamenání hladin akustického tlaku. 

Na základě hodnoty SPL lze následně detekovat zvuky pozadí a jednotlivé hlukové události. 

To se obvykle provádí použitím prahových hladin a časů hlukové události. Prahové hladiny 

jsou obvykle voleny na základě zkušeností na jednotlivých monitorovacích místech tak, aby 

byl hluk pozadí co nejvíce eliminován. Cílem je minimalizovat počet událostí vyvolaných jiným 

než leteckým hlukem a maximalizovat počet skutečných událostí. Z uvedeného obrázku 

16 vyplývá, že pokud SPL zůstane po stanovenou dobu nad prahovou hladinou, lze daný 

zvukový záznam považovat za hlukovou událost [30, 33].  

Další fáze spočívá v klasifikaci nalezené hlukové události, zda se jedná o událost vyvolanou 

pohybem letadla či nikoliv. Tato klasifikace vychází z akustických znalostí průběhu letecké 

hlukové události, která je charakteristická například časovým intervalem, maximální úrovní 

nebo sklonem. V rámci systému Topsonic jsou fáze zjišťování a klasifikace dané události 

sloučeny do jedné [30].  

Základní parametry hlukové události jsou [31]: 

• prahové hladiny akustického tlaku LStart a LStop [dB]; 

• maximální prahová hladina akustického tlaku LMax [dB]; 

• maximální a minimální čas TMax, TMin a doba poslechu hlukové události TListen [s]. 
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Hluková událost začíná v čase tStart, ve kterém dochází k překročení prahové hladiny LStart. 

Konec detekčního algoritmu je dán časem tStop, kdy hodnota SPL klesne pod prahovou hladinu 

LStop. Současně po dobu poslechu TListen již nedojde ke zvýšení hodnoty SPL nad hladinu LStart. 

Podmínkou detekčního algoritmu je fakt, že rozdíl mezi tStart a tStop musí být minimálně TMin. 

Zároveň v průběhu události musí být dosaženo hodnoty LMax, a to minimálně jednou. Pokud 

hluková událost dosáhne času TMax, detekční algoritmus automaticky skončí a  nový je započat 

při následující hodnotě SPL [31].  

 

Obrázek 16 – Detekce letecké hlukové události (Zdroj: autor, s použitím [31]) 

Po dokončení této fáze lze nalezenou hlukovou událost považovat za leteckou. Pro úplnou 

identifikaci nalezené hlukové události, a především pro přiřazení události ke konkrétnímu letu, 

se využívají například radarová data nebo poslech zvukových záznamů. Záznamový 

mechanismus, jenž je součástí každé NMT, je schopen zaznamenat zvuk několik sekund před 

nárůstem hluku nad prahovou hladinu LStart a i definovaný interval po detekci. Záznam 

zvukového signálu je ukládán ve formátu MP3 nebo WAW [30, 31]. 

Samotná detekce i přes uvedený detekční algoritmus zahrnuje určitou nejistotu, která je dána 

především tím, že některé hlukové události není možné zjistit z důvodu vysoké hladiny zvuku 

pozadí. Současně vždy existuje možnost chybné nebo nesprávné identifikace zvukové 

události [28].  
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6  Vyhodnocení vlivu atmosférických podmínek 

na finální výsledky celoročního měření hluku 

Na základě poznatků získaných z předchozích částí závěrečné práce jsou v rámci této kapitoly 

stanoveny výsledné hodnoty hluku za určitých meteorologických podmínek, porovnatelné 

s hygienickými limity hluku. Následně je pozornost věnována statistickému zpracování 

získaných ekvivalentních hladin akustického tlaku v denní a noční době. 

Před samotným výpočtem ekvivalentních hladin akustického tlaku je nezbytné provést prvotní 

zpracování dat získaných z jednotlivých NMT. V první fázi tohoto procesu musí být 

vyselektovány všechny hlukové události, které nebyly přiřazeny ke konkrétním letadlům na 

základě radarových údajů a letového řádu. Zároveň je žádoucí vyřadit data, jež mají hodnotu 

SEL o více než 3 dB vyšší než skupina hlukových událostí s nejvyšší hodnotou hluku. 

Takovouto skupinou je myšlena část hlukových událostí, která z daného datového souboru 

nabývá nejvyšších hodnot SEL. Takovýmto způsobem je možné částečně eliminovat nejistotu 

měření, jež je dána chybou samotného měřicího systému. S ohledem na dostupná data by 

bylo vhodné vyřadit i hlukové události, které jsou zatíženy výrazným hlukem pozadí. Vzhledem 

k množství dat však není možné se zabývat každou hlukovou událostí, proto jsou do 

následného výpočetního procesu zahrnuta data i takto nevalidní. 

Každá korelovaná hluková událost obsahuje základní informace o zvukové expozici dané 

události. Mezi základní akustické deskriptory charakterizující danou hlukovou událost patří 

zejména SEL, LASmax, LAeq nebo EPNL. Kromě těchto základních deskriptorů zahrnuje každá 

korelovaná hluková událost některé doplňující informace jako například typ a imatrikulaci 

letadla, volací znak, plánovaný a skutečný čas příletu nebo odletu, RWY v užívání nebo směr 

pohybu letadla (vzlet či přistání). Jednotlivé hlukové události zahrnují kromě informace 

o zvukové expozici konkrétního letadla na dané stanici a doplňujících informací taktéž 

atmosférické podmínky, které byly při každé události zaznamenány.  

Na následujícím obrázku 17 je pro představu zobrazen výstup ze systému TANOS. Jedná se 

konkrétně o data zaznamenaná na NMT9 – Přední Kopanina, zahrnující pouze korelované 

hlukové události. 
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Obrázek 17 – Ukázka výstupu dat ze systému TANOS (Zdroj: autor, s použitím systému TANOS) 
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Vzhledem k absenci informace o srážkovém úhrnu při každé hlukové události a důležitosti 

tohoto parametru pro následné zpracování je nutné tyto hodnoty doplnit. Data o množství 

srážek na každé NMT mohou být získána opětovně ze systému TANOS, konkrétně ze sekce 

„Evaluations“, která byla popsána v předchozí kapitole. Získaná meteorologická data zahrnují 

úhrn srážek v roce 2019 v minutových intervalech. Takto opatřená data jsou pro potřeby 

následné korelace k jednotlivým hlukovým událostem dále přepočtena na průměrné množství 

srážek za každých 10 minut. Samotnou korelaci vypočtených hodnot s jednotlivými událostmi 

lze realizovat na základě časového údaje TLASmax. Ten indikuje časový okamžik, v němž bylo 

dosaženo maximální hladiny akustického tlaku A. 

Počet korelovaných hlukových událostí s radarovými daty a letovým řádem u jednotlivých 

NMT pro denní a noční dobu je graficky znázorněn na následujícím grafu 5. Nejvíce hlukových 

událostí v denní i noční době je možné pozorovat u NMT7 – Kněževes, která je zatížena 

převážně provozem letadel ve směru RWY 24 a taktéž vzlety z RWY 06. Druhou nejvíce 

dotčenou stanicí je NMT9 – Přední Kopanina, kde jsou zachyceny převážně přistání na 

RWY 24 a taktéž vzlety z RWY 06. Nejmenší počet hlukových událostí lze evidovat u NMT12 

– Řepy – Bílá Hora, která je téměř výhradně dotčena provozem z vedlejší RWY 12/30. 

 

Graf 5 – Počet korelovaných hlukových událostí dle NMT v denní a noční době v roce 2019

  (Zdroj: autor, s použitím dat ze systému TANOS) 
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6.1  Stanovení charakteristického letového dne 

a směrodatného letového provozu 

Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku, vycházející z celoročního měření hluku, je 

možné určit pouze za předpokladu znalosti dvou základních ukazatelů popisujících provoz na 

letišti. 

Výpočet CHLD je dán postupem uvedeným v podkapitole 3.1.1. Výsledné hodnoty CHLD 

vycházejí z počtu pohybů za období květen až říjen pro denní a noční dobu, jež jsou získány 

ze systému TANOS, konkrétně z modulu dotazů databáze „Database Queries“. V následující 

tabulce 6 jsou uvedeny výsledné hodnoty CHLD. Hodnota CHLD den představuje průměrný 

počet pohybů v denní době (06:00–22:00 hodin) a hodnota CHLD noc reprezentuje průměrný 

počet pohybů během noční doby (22:00–06:00 hodin). 

Tabulka 6 – Průměrný počet pohybů za období květen až říjen (Zdroj: autor) 

Charakteristický letový den 

CHLD den 416 

CHLD noc 58 

CHLD (den + noc) 474 

 

Směrodatný letový provoz definovaný v podkapitole 3.1.2. je pro potřeby této práce a taktéž 

za účelem zvýšení přesnosti výpočtu vztažen k jednotlivým měřicím místům. Z toho důvodu 

jsou výsledné hodnoty směrodatného letového provozu určeny explicitně pro každou stanici 

zvlášť. Samotný výpočet vychází ze vztahu (10), jenž byl uveden ve zmíněné 

podkapitole 3.1.2.  
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Pro stanovení směrodatného letového provozu bylo postupováno v následujících krocích: 

1. Stanovení počtu hlukových událostí, jenž byl zachycen na konkrétní NMT v roce 2019. 

Jedná se pouze o korelované hlukové události ke konkrétním letadlům zahrnující 

i události, které byly zaregistrovány za meteorologicky nevalidních podmínek;  

2. Rozdělení jednotlivých hlukových událostí na dané NMT dle využitého směru vzletové 

a přistávací dráhy a taktéž podle letové operace (přistání, vzlet); 

3. Určení celkového počtu pohybů na LKPR zachycených systémem TANOS v denní 

a noční době v roce 2019; 

4. Výpočet celoroční dráhové distribuce podílem počtu hlukových událostí dle konkrétní 

RWY a letové operace a celkového počtu pohybů na LKPR v denní či noční době; 

5. Výpočet směrodatného letového provozu součinem celoroční dráhové distribuce 

a CHLD pro denní či noční dobu. 

Na základě uvedeného postupu bylo zjištěno, že v roce 2019, dle dostupných statistik 

vycházejících ze systému TANOS, bylo realizováno celkem 134 686 pohybů letadel během 

denní doby. V noční době bylo zachyceno celkem 16 374 pohybů. Výsledný směrodatný letový 

provoz, určený pro každou stanici zvlášť, je přehledně zobrazen v tabulkovém provedení 

v příloze 1. Pro ukázku je vybrána tabulka 7, zobrazující směrodatný letový provoz na NMT9 

– Přední Kopanina, jež je situována severovýchodním směrem od vztažného bodu letiště. 

Z uvedené tabulky je zřejmý převažující pohyb přistávajících letadel ve směru RWY 24 

v denní, ale i noční době. Současně lze pozorovat pohyby letadel v opačném směru, tedy 

vzlety z RWY 06. Kromě toho byly na uvažované stanici zaznamenány vzlety letadel 

z RWY 24 směřující dále jihozápadním směrem. Z tabulky dále vyplývá, že námi zamýšlená 

stanice není zatížena provozem letadel z vedlejší RWY 12/30. 

Tabulka 7 – Směrodatný letový provoz NMT9 – Přední Kopanina (Zdroj: autor) 

  

  

RWY 24 RWY 06 RWY 12 RWY 30 

Přistání Vzlet Přistání Vzlet Přistání Vzlet Přistání Vzlet 

Den 120 18 1  47 0  0  0  0  

Noc 18 6  0  7  0  0  0  0  
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6.2  Stanovení výsledných ekvivalentních hladin 

akustického tlaku 

S ohledem na získané hodnoty CHLD a směrodatného letového provozu se lze zabývat 

samotným výpočtem ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní a noční dobu 

porovnatelné s hygienickými limity hluku.  

Při výpočtu LAeq,T  lze s jistotou vycházet ze vztahu (9), zároveň však lze k této hladině dospět 

za použití hladiny zvukové expozice LAE dle vztahu (12). Pro účely této práce je akceptován 

postup pro výpočet LAeq,T  definovaný Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku 

z leteckého provozu. 

Prvotní fáze výpočtu spočívá v převedení hladiny zvukové expozice každé hlukové události 

LAEi na individuální zvukové expozice ei dle vztahu (15): 

𝑒 𝑖 = 10(0 ,1 ∗ 𝐿 𝐴𝐸𝑖 )      (15). 

Získané hodnoty zvukových expozic hlukových událostí jsou dále přepočítány podle vztahu 

(16), kde 𝑛 ∑ reprezentuje počet dat naměřených za stanovených atmosférických podmínek: 

    𝑒 1 =
1 

𝑛 ∑
∑ 𝑒 𝑖       (16). 

Druhá fáze výpočtu zahrnuje závěrečné stanovení výsledné LAeq,T  pro denní, respektive noční 

dobu, kterou lze následně porovnat s hygienickými limity hluku. Výpočet této hodnoty je dán 

vztahem (17). V uvedeném vzorci jsou jednotlivé zvukové expozice rozděleny dle letové 

operace a vztaženy ke směrodatnému letovému provozu, jehož výpočet byl definován 

v předchozí podkapitole. Hodnota T je denní nebo noční časový interval v sekundovém 

provedení:  

𝐿 𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 ∗ log
𝑒1𝐷𝐸𝑃∗ 𝑁 𝐷𝐸𝑃  + 𝑒1𝐴𝑅𝑅∗ 𝑁 𝐴𝑅𝑅

𝑇 
   (17). 

První z definovaných atmosférických podmínek je výpočet ekvivalentních hladin akustického 

tlaku při úplném zanedbání atmosférických podmínek. Tento výpočet nevyžaduje jakýkoliv 

zásah do postupu uvedeného výše. Výsledné hodnoty jsou dány pouhým dosazením do výše 

uvedených vztahů. Samotný výpočet dle uvedených vztahů s ohledem na stanovené 

atmosférické podmínky je realizován pomocí programu Matlab 2019b. Pro ukázku je na 

následujícím obrázku 18 zobrazen konkrétní výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

v denní době pro NMT7 – Kněževes. Výsledná hodnota získaná za pomoci uvedeného 

výpočtu je porovnatelná s hygienickým limitem hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 

a v chráněném venkovním prostoru, jehož hodnota je 60 dB. 
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Obrázek 18 – Výpočet LAeq,T  s ohledem na atmosférické podmínky dle OVZ (Zdroj: autor) 
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Pro zachování přehlednosti je v následujících částech výpočet dle jednotlivých atmosférických 

podmínek vztažen pouze na jednu vybranou NMT. Pro tyto účely poslouží stanice s největším 

počtem hlukových událostí, tedy NMT7 – Kněževes. Výsledné hodnoty při zohlednění 

jednotlivých atmosférických podmínek pro všechny NMT jsou uvedeny v příloze 2. 

6.2.1  Výpočet s omezením rychlosti větru 

Při realizaci tohoto výpočtu jsou brány v úvahu pouze hlukové události, jež byly zaznamenány 

při rychlosti větru do 5 m/s. Počet hlukových událostí, které lze na základě stanovené 

atmosférické podmínky pokládat za nevalidní, je dán zejména polohou stanice a taktéž počtem 

hlukových událostí. Při zohlednění definované atmosférické podmínky je možné 

u NMT7 – Kněževes pokládat 7,56 % dat za nevalidní. Tato data je nutné do výpočetního 

procesu dále nezahrnovat.  

Pro představu je v následujícím grafu 6 znázorněna rychlost větru v průběhu roku na měřicí 

stanici NMT7 – Kněževes. Z uvedeného grafu vyplývá, že obdobím s nejvyšší rychlostí větru 

byl zejména začátek a konec roku. Měsícem s nejvyšší průměrnou rychlostí větru byl březen, 

kdy byla zaregistrována průměrná denní rychlost větru 3,9 m/s. V tomto měsíci byla 

zaznamenána taktéž i nejvyšší průměrná maximální rychlost větru, konkrétně 8,2 m/s. Kromě 

těchto průměrných hodnot lze pozorovat dva dny, ve kterých došlo k překročení rychlosti větru 

29 m/s. Za den se zcela nejvyšší rychlostí větru lze pokládat 29. září 2019, kdy bylo 

anemometrem zachyceno proudění vzduchu o rychlosti 39,4 m/s. 

 

Graf 6 – Rychlost větru NMT7 – Kněževes (Zdroj: autor, s použitím dat ze systému TANOS) 

Rok (2019) 
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6.2.2  Výpočet dle OVZ a směrnice Evropské komise 2015/996 

V rámci podkapitoly 4.5.1 byly uvedeny základní atmosférické podmínky vyplývající 

z Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu a směrnice 

Evropské komise 2015/996. Tyto atmosférické podmínky musí být dále zohledněny při výpočtu 

ekvivalentních hladin akustického tlaku pro denní a noční dobu. Oba uvedené dokumenty 

zahrnují totožné omezení pro teplotu vzduchu, která musí být nižší než 30 °C. Pro představu 

lze u NMT7 – Kněževes nalézt 1,59 % hlukových událostí v denní době, které výše definované 

podmínce nevyhovují.  

Kromě toho existuje společné omezení pro teplotu a relativní vlhkost vzduchu, kdy součin 

těchto dvou meteorologických vlivů musí být vyšší než 500. Počet hlukových událostí v denní 

době, jenž byl zaznamenán při součinu teploty a relativní vlhkosti vyšším než 500, je 

znázorněn v následujícím grafu 7. Z uvedeného grafu vyplývá, že u většiny NMT je nezbytné 

do výpočetního procesu dále nezahrnovat přibližně 30 % hlukových událostí. Mezi výjimky 

patří stanice NMT5 – Hostivice a NMT12 – Řepy – Bílá Hora, na nichž byl zachycen menší 

počet hlukových událostí, který se projevil i v menším množství nevalidních dat. Dále je 

vhodné zmínit stanici NMT13 – Suchdol, kde bylo zaregistrováno nejvíce nevalidních 

hlukových událostí, konkrétně 34,67 %. 

 

Graf 7– Procentuální zastoupení hlukových událostí nad limitní hodnotou 500  

(Zdroj: autor, s použitím dat ze systému TANOS) 
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Pokud se blíže zaměříme na výpočet dle OVZ, kromě již uvedeného požadavku na teplotu 

a relativní vlhkost, existují omezení taktéž pro rychlost větru a srážkový úhrn. Dle druhého 

ze zmíněných omezení musí být z výpočtu vyselektovány hlukové události, které byly 

zachyceny při jakémkoliv srážkovém úhrnu. Množství srážek v průběhu roku na 

NMT7 – Kněževes je zobrazeno v grafu 8, z něhož je zřejmé, že nejvíce srážek spadlo 

v průběhu měsíce srpna, kdy byl denní průměr 1,5 mm. Za nejdeštivější den lze označit 

29. 4. 2019, kdy byl zjištěn denní srážkový úhrn 12,9 mm. Přestože v průběhu roku bylo 

naměřeno relativně velké množství srážek, počet hlukových událostí zaznamenaných při 

jakémkoliv srážkovém úhrnu je pouze minimální. To je možné doložit prostřednictvím 

zamýšlené NMT7 – Kněževes, u níž lze takto nalézt pouze 0,05 % hlukových událostí 

z datového souboru. Nejvíce hlukových událostí naměřených při jakýchkoliv srážkách je 

možné nalézt u NMT13 – Suchdol, konkrétně 3,07 %. Při zohlednění všech atmosférických 

podmínek daných OVZ nesmí být do výpočtu denní ekvivalentní hladiny akustického tlaku, 

u NMT7 – Kněževes, zahrnuto celkem 33,80 % hlukových událostí. 

 

Graf 8 – Srážkový úhrn na NMT7 – Kněževes (Zdroj: autor, s použitím dat ze systému TANOS) 

Atmosférické podmínky vycházející ze směrnice Evropské komise 2015/996 stanovují kromě 

již zmíněných požadavků na teplotu a relativní vlhkost taktéž omezení složky větru. Rychlost 

větru je v porovnání s atmosférickými podmínkami dle OVZ omezena mírněji na 8 m/s. 

Zároveň mohou být do výpočtu zahrnuty i hlukové události, které byly naměřeny při jakémkoliv 

srážkovém úhrnu. Z uvedených omezení vyplývá, že výpočet je realizován za 

benevolentnějších podmínek, což má za následek větší počet hlukových událostí, ze kterých 

Rok (2019) 
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jsou stanoveny výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při zohlednění všech 

atmosférických podmínek uvedených ve směrnici Evropské komise 2015/996 je nutné 

u NMT7 – Kněževes vyselektovat celkem 32,31 % hlukových událostí. V porovnání 

s podmínkami dle OVZ lze tak u zamýšlené stanice do výpočtu zahrnout o 1 099 hlukových 

událostí více.  

6.2.3  Výpočet dle ČSN ISO 20906 

Atmosférické podmínky definované touto normou zahrnují omezení týkající se rychlosti větru. 

Dle této normy musí být z výpočetního procesu vyselektovány všechny hlukové události, jež 

byly způsobeny pohybem letadla při rychlosti větru vyšší než 10 m/s. S ohledem na relativně 

vysokou rychlost větru, při které již data nelze pokládat za validní, se lze zabývat otázkou, jak 

velká část dat je zatížena tímto omezením. Následují graf 9 znázorňuje počet dní z ročního 

období, během kterých byla na jednotlivých NMT zaznamenána rychlost větru větší než 

10 m/s. Z uvedeného grafu je patrné, že nejvíce poznamenány byly stanice NMT1 – Jeneč, 

NMT7 – Kněževes a NMT9 – Přední Kopaniny. Při zaměření se na hlukové události, jež byly 

zaregistrovány v denní době při rychlosti větru větší než 10 m/s, lze zjistit, že většina NMT 

neobsahuje události při této rychlosti. Jedinou výjimkou je NMT7 – Kněževes, na které byly 

zachyceny tři hlukové události při rychlosti větru nad 10 m/s. Ze zjištěných poznatků je zřejmé, 

že výsledné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku nebudou poznamenány danou 

atmosférickou podmínkou. Z toho důvodu lze očekávat, že hodnoty získané při použití 

atmosférických podmínek daných touto normou budou totožné jako hodnoty při úplném 

zanedbání atmosférických podmínek.  
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Graf 9 – Počet dní v roce 2019 s rychlostí větru větší než 10 m/s u jednotlivých NMT  

(Zdroj: autor, s použitím dat ze systému TANOS) 

6.2.4  Výpočet dle ČSN ISO 3891 

Norma ČSN ISO 3891 definuje atmosférické podmínky, jež byly uvedeny v samostatné 

podkapitole 4.5.3. Atmosférické podmínky určené pro měření hluku vyžadující frekvenční 

vážení zahrnují omezení týkající se úhrnu srážek, rychlosti větru, ale také relativní vlhkosti 

vzduchu. Dopad prvních dvou uvedených omezení na počet nevalidních hlukových událostí 

byl již rozebrán v předchozích částech této kapitoly. Proto je vhodné se zabývat posledním 

z definovaných požadavků, který stanovuje, aby relativní vlhkost vzduchu byla větší než 30 %, 

ale zároveň menší než 90 %. Před samotným zhodnocením dopadu tohoto omezení na počet 

hlukových dat se lze nejprve zaměřit na průměrnou relativní vlhkost vzduchu v průběhu roku. 

Vývoj relativní vlhkosti na NMT7 – Kněževes v průběhu roku je uveden v grafu 10. 

Z předloženého grafu je zřejmé, že obdobím s nejvyšší průměrnou relativní vlhkostí vzduchu 

je zejména konec roku. Měsícem s nejvyšší hodnotou je listopad, během kterého byla 

naměřena průměrná relativní vlhkost 93,4 %.  
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Graf 10 – Průměrná relativní vlhkost vzduchu na NMT7 – Kněževes  

 (Zdroj: autor, s použitím dat ze systému TANOS) 

Dopad výše zmíněného požadavku, který bere v úvahu relativní vlhkost vzduchu během 

měření, na naměřené hlukové události lze zkoumat na uvažované NMT7 – Kněževes. 

Z dostupných dat pro denní dobu je možné zjistit, že celkem 24,35 % hlukových událostí bylo 

získáno při relativní vlhkosti vzduchu mimo požadovaný interval. Vhodné je taktéž 

poznamenat, že 22,65 % hlukových událostí bylo zachyceno při relativní vlhkosti vyšší nebo 

rovno než 90 %. Při zohlednění všech atmosférických podmínek definovaných pro měření 

vyžadující frekvenční vážení nelze brát v úvahu celkem 29,87 % hlukových událostí. 

Ze zbývajících hlukových událostí je možné stanovit výslednou ekvivalentní hladinu 

akustického tlaku porovnatelnou s hygienickým limitem.  

Jak již bylo proklamováno v podkapitole 4.5.3, norma ČSN ISO 3891 stanovuje kromě již 

uvedených atmosférických podmínek taktéž omezení určená pro měření vyžadující spektrální 

analýzu. Požadavky na rychlost větru a množství srážek jsou shodné jako v předešlém 

případě. Za rozdílné lze považovat především požadavek, že při relativní vlhkosti menší než 

20 % nesmí být teplota vzduchu nižší než 5 °C. Toto omezení je možné s jistotou splnit, a to 

vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2019 nebyla na žádné NMT zaznamenána hluková 

událost při takto nevalidních podmínkách. Kromě již zmíněné atmosférické podmínky existuje 

další rozdílné omezení, které vyžaduje, aby útlum zvuku ve vzduchu nebyl větší než 10 dB na 

100 m. Toto omezení se vztahuje k útlumu zvuku vyvolaného při různých hodnotách relativní 

vlhkosti a teploty vzduchu. Pokud se zaměříme na počet hlukových událostí, které byly 

Rok (2019) 
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zaevidovány v rozporu s daným omezením, lze odhalit u NMT7 – Kněževes celkem 12,44 % 

hlukových událostí. Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době je pak dána 

výpočtem při zanedbání 17,38 % hlukových událostí, které nesplňují atmosférické podmínky 

pro měření vyžadující spektrální analýzu.  

6.3  Statistické zpracování výsledků 

V rámci této podkapitoly je pozornost věnována statistickému zpracování ekvivalentních hladin 

akustického tlaku získaných při různých atmosférických podmínkách. Pro účely testování je 

k dispozici celkem 196 hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku, jež byly získány na 

základě výpočtu uvedeného v podkapitole 6.2. Všechny tyto hodnoty jsou přehledně 

zobrazeny v příloze 2.  

6.3.1  Analýza výsledných ekvivalentních hladin akustického 

tlaku 

Tato podkapitola je zaměřena na analýzu výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku 

na základě grafického zpracování. Následující graf 11 nabízí porovnání výsledných hodnot 

denních ekvivalentních hladin akustického tlaku v místech měřicích stanic při různých 

atmosférických podmínkách. V rámci uvedeného grafu není zahrnuta NMT5 – Hostivice, která 

je umístěna v poměrně velké vzdálenosti od os obou RWY, čímž dochází k naměření enormně 

nízkých hodnot.  

Na základě grafického zobrazení výsledných hodnot lze dospět k několika prvotním závěrům. 

S ohledem na zobrazené hodnoty v grafu 11 nelze zcela jednoznačně říci, kterými 

atmosférickými podmínkami je dosahováno nejvyšších nebo naopak nejnižších hodnot LAeq,T . 

Z grafu je možné alespoň částečně určit, že nejvyšších ekvivalentních hladin akustického tlaku 

v denní době je zpravidla dosahováno při zvolení atmosférických podmínek dle OVZ, potažmo 

směrnice Evropské komise 2015/996. K tomuto tvrzení lze dospět na základě sedmi 

monitorovacích stanic, které při zohlednění daných dokumentů vykazují nejvyšší hodnotu 

LAeq,T . Za hlavní důvod zvýšené zvukové expozice, v porovnání s ostatními podmínkami, lze 

považovat fakt, že atmosférické podmínky dle OVZ a směrnice Evropské komise 2015/996 

zahrnují specifický požadavek na teplotu a vlhkost vzduchu. Jak již bylo uvedeno 

v podkapitole 4.4, dle těchto dokumentů musí být z výpočtu vyřazeny všechny hlukové 

události, jež byly zaznamenány při součinu teploty a relativní vlhkosti menší nebo rovno 500. 

Tyto vyřazené hlukové události vykazují ve většině případů nižší hlukovou zátěž než události 

zachycené nad limitní hodnotou součinu. Z toho důvodu dochází při zohlednění těchto 

atmosférických podmínek k výpočtu vyšších hodnot LAeq,T . 
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Z uvažovaného grafu 11 lze taktéž určit atmosférické podmínky, při kterých je dosahováno 

nejnižších ekvivalentních hladin akustického tlaku v denní době. Z grafického zobrazení je 

zřejmé, že u šesti monitorovacích stanic bylo dosaženo nejnižší hodnoty LAeq,T při zohlednění 

atmosférických podmínek dle ČSN ISO 3891 pro měření vyžadující frekvenční vážení. 

Důvodem nižší hlukové zátěže je především požadavek této normy na vyřazení hlukových 

událostí získaných při relativní vlhkosti vzduchu mimo interval 30 až 90 %. Jak vyplynulo 

z teoretického základu této práce, při nízkých hodnotách relativní vlhkosti dochází k útlumu 

zvukové vlny, naopak při vysokých hodnotách je akustický signál zesilován. Z dříve 

zmiňovaného grafu 10 bylo zjištěno, že průměrná relativní vlhkost vzduchu se v průběhu roku 

pohybovala nejčastěji okolo limitní hodnoty 90 %. Z toho také vyplynulo, že téměř dominantní 

většina hlukových událostí, jež byla zachycena mimo požadovaný interval, byla naměřena při 

relativní vlhkosti nad 90 %. Důvodem nižší hladiny akustického tlaku dle této normy je tak 

zejména vyřazení hlukových událostí získaných při relativní vlhkosti nad daný interval. Kromě 

toho lze u části monitorovacích stanic dospět k nejnižší hodnotě LAeq,T při zohlednění 

hlukových událostí zaznamenaných při rychlosti větru do 5 m/s. 

Průměrný rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší ekvivalentní hladinou akustického tlaku v denní době 

při zohlednění všech NMT činní 0,26 dB, přičemž nejvýraznější rozdíl mezi těmito hladinami 

lze nalézt u NMT7 – Kněževes, konkrétně 0,70 dB. Z uvedených hodnot, a především 

z grafického zobrazení, je tedy zřejmé, že mezi výsledky dle jednotlivých atmosférických 

podmínek existují pouze minimální rozdíly v ekvivalentní hladině akustického tlaku.  
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Graf 11 – Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní dobu dle 

atmosférických podmínek (Zdroj: autor)
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Grafické zpracování výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku v noční době dle 

jednotlivých atmosférických podmínek je zobrazeno pomocí grafu 12. Ze stejného důvodu jako 

u předchozího grafu 11 zde nejsou zobrazeny výsledky, jež byly dosaženy 

u NMT5 – Hostivice. Kromě toho zde nejsou znázorněny hodnoty z NMT12 – Řepy – Bílá 

Hora, kde bylo v noční době zaregistrováno pouze 201 hlukových událostí. 

Z grafu lze částečně rozpoznat, že nejvyšších hodnot LAeq,T v noční době je dosaženo při 

úplném zanedbání atmosférických podmínek a taktéž dle ČSN ISO 20906. Jedním z důvodů, 

jehož zásluhou jsou dosaženy nejvyšší hodnoty při těchto podmínkách, je fakt, že v průběhu 

noční doby byl na jednotlivých stanicích zachycen jen zlomek hlukových událostí při rychlosti 

větru nad 5 m/s. Vzhledem k tomu, že výsledky získané za použití zmíněné normy dosahují 

stejných hodnot jako výsledky při úplném zanedbání atmosférických podmínek, dochází 

v rámci grafu k vzájemnému překrývání značek výsledných hodnot. 

Z uvažovaného grafu 12 lze jednoznačně rozpoznat atmosférické podmínky, při kterých lze 

získat nejnižší ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noční době. Jedná se o podmínky 

určené pro měření vyžadující frekvenční vážení definované normou ČSN ISO 3891. Důvodem 

nižší hladiny akustického tlaku je, stejně jako u hodnot zaznamenaných v denní době, 

požadavek této normy na relativní vlhkost vzduchu v průběhu měření. 

Pokud se dále zaměříme na průměrný rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku v noční době, lze zjistit, že tento rozdíl se rovná 0,33 dB. Zároveň je vhodné 

poznamenat, že největší rozdíl byl dosažen u stanice s nejnižším počtem hlukových událostí, 

NMT12 – Řepy – Bílá Hora, celkem 0,89 dB. V rámci noční doby lze u jednotlivých NMT 

zaznamenat větší rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou LAeq,T než u  denní doby, přesto 

však mezi výsledky existuje jen minimální diference. 



69 
 

 

Graf 12 – Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro noční dobu dle 

atmosférických podmínek (Zdroj: autor)
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6.3.2   Testování rozdílnosti atmosférických podmínek 

V této podkapitole je snahou rozhodnout, zda jednotlivé atmosférické podmínky určené pro 

měření leteckého hluku, popsané v podkapitole 4.4, dávají v průměru stejné výsledky. Přičemž 

rozdílnost mezi výslednými hodnotami, kterou pozorujeme v grafech 11 a 12, je dána pouze 

náhodnými vlivy, nebo některé atmosférické podmínky poskytují systematicky vyšší, 

respektive nižší hodnoty. 

Pro účely této závěrečné práce přicházejí v úvahu zejména dva statistické testy. Jedná se 

o test ANOVA (Analysis of Variance) a Friedmanův test. ANOVA neboli analýza rozptylu 

představuje test silnější, který však pro svou realizaci vyžaduje normalitu dat. 

Datové soubory byly testovány Shapirovým-Wilkovým testem normality. Na hladině 

významnosti 5 % byla normalita jak pro denní, tak i pro noční data zamítnuta. 

Na základě poznatků získaných z provedeného testu normality byl tedy vybrán Friedmanův 

test. Příslušná nulová hypotéza byla zvolena takto: 

• Žádná z atmosférických podmínek popsaných v podkapitole 4.4 nedává systematicky 

vyšší nebo nižší hodnoty než ostatní podmínky. 

Zvolený Friedmanův test je neparametrickým protějškem analýzy rozptylu dvojného třídění 

určené pro více skupinových výběrů. Statistika zvoleného Friedmanova testu vychází 

z následujícího vztahu (18), ve kterém n představuje počet řádků neboli bloků a k vyjadřuje 

počet sloupců, potažmo výběrů. Dále R .j reprezentuje pořadí hodnot v řádcích matice a jejich 

následný součet ve sloupcích [34]:  

𝑆 =
12𝑛

𝑘 (𝑘 +1 )
∑ (𝑅  .𝑗 

𝑘 
𝑗 =1 −

𝑘 +1 

2 
)2                         (18). 

V rámci námi zkonstruované matice představují řádky jednotlivé atmosférické podmínky, jež 

byly pro výpočet využity. Výběry ve sloupcích udávají jednotlivé NMT zvlášť pro denní a noční 

dobu. Samotný výpočet statistiky dle Friedmanova testu byl uskutečněn v prostředí 

Matlab 2019b prostřednictvím funkce friedman. 

Pro datový soubor zahrnující denní ekvivalentní hladiny akustického tlaku byla získána 

p – hodnota 9 , 39 x  10−5  . Statistiku zvoleného testu lze poté prezentovat v následujícím 

tvaru: 

     𝜒 2 (6,78) = 28,00, 𝑝 < 0,05     (19). 
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Na základě výpočtu statistiky pro data v noční době bylo dosáhnuto p – hodnoty 3 , 17 x  10−6 . 

Statistika pro data v noční době je poté dána: 

        𝜒 2 (6,78) = 35,79, 𝑝 < 0,05     (20). 

Na základě zpracované statistiky byla v obou případech s velkou jistotou zamítnuta nulová 

hypotéza. Z toho vyplývá, že některé atmosférické podmínky dávají systematicky vyšší nebo 

nižší hodnoty než ostatní. 

S ohledem na poznatky, jež byly získány z provedeného Friedmanova testu, se lze dále 

zaměřit na otázku, které atmosférické podmínky dávají nejvyšší, respektive nejnižší výsledky. 

Jednotlivé atmosférické podmínky byly nejprve srovnány. 

V rámci výpočtu bylo postupováno takto: 

1. Pro každou monitorovací stanici bylo určeno pořadí jednotlivých atmosférických 

podmínek. Atmosférické podmínky s nejnižším pořadím poskytly nejmenší hodnotu 

LAeq,T, naopak podmínky s nejvyšším pořadím daly největší hodnotu LAeq,T. V případě, 

že u dvou nebo více atmosférických podmínek byl zaznamenán totožný výsledek, 

pořadí podmínek bylo průměrováno; 

2. Pro každou atmosférickou podmínku bylo sečteno pořadí přes všechny monitorovací 

stanice. Tímto krokem bylo získáno pořadí jednotlivých atmosférických podmínek; 

3. Jednotlivé atmosférické podmínky byly následně testovány po dvojicích jednostranným 

Znaménkovým testem. Pokud měla zvolená atmosférická podmínka A vyšší pořadí než 

podmínka B, byla volena nulová hypotéza v následujícím tvaru: 

• atmosférické podmínky A dávají menší výsledky jako atmosférické podmínky B. 

Výpočet dle uvedeného postupu byl realizován v prostředí Matlab 2019b, přičemž pro zmíněný 

Znaménkový test byla využita funkce signtest. Na základě výpočtu podle zveřejněného 

postupu byl pro denní výsledné hodnoty hluku zjištěn vliv jednotlivých atmosférických 

podmínek.  

Výstup ze zpracovaného Znaménkového testu pro data v denní době je zobrazen pomocí 

následující tabulky 8, která uvádí jednotlivé testované dvojice a jejich příslušnou p – hodnotu. 

V rámci uvedené tabulky jsou v prvním sloupci nejvýše situovány atmosférické podmínky, 

které dávají nejvyšší hodnoty LAeq,T, současně nejníže jsou umístěny podmínky, jež dávají 

nejmenší hodnoty LAeq,T. Na hladině významnosti 5 % byla nulová hypotéza zamítnuta pro 

všechny dvojice kromě těch, jejichž p – hodnota je v rámci tabulky tučně zvýrazněna. 

Z uvedených hodnot je tedy zřejmé, že od atmosférických podmínek 2, 7, 6, 1 a 5, mezi 
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kterými nebyl prokázán statisticky významný rozdíl, se statisticky významně odlišují 

atmosférické podmínky 3 a 4, které dávají vyšší výsledky. 

Tabulka 8 – Výstup Znaménkového testu pro data v denní době (Zdroj: autor) 

 atmo. 4  atmo. 3  atmo. 5  atmo. 1  atmo. 6  atmo. 7  atmo. 2  

atmo.4  - 0,14 0,03 0,03 3·10-3 2·10-4 0,02 

atmo.3  0,14 - 0,07 0,07 6·10-3 2·10-4 0,02 

atmo.5  0,03 0,07 - 1  0,38 0,61 0,01 

atmo.1  0,03 0,07 1  - 0,38 0,61 0,01 

atmo.6  3·10-3 6·10-3 0,38 0,38 - 0,73 0,38 

atmo.7  2·10-4 2·10-4 0,61 0,61 0,73 - 0,61 

atmo.2  0,02 0,02 0,01 0,01 0,38 0,61 - 

atmo. 1 – zanedbání atmosférických podmínek; atmo. 2 – rychlost větru do 5 m/s; atmo. 3 – OVZ; 

atmo. 4 – směrnice Evropské komise 2015/996; atmo. 5 – ČSN ISO 20906; atmo. 6 – ČSN ISO 3891 

(frekvenční vážení); atmo. 7 – ČSN ISO 3891 (spektrální analýza). 

Totožný postup výpočtu, jako v případě dat v denní době, lze s výhodou aplikovat taktéž pro 

výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noční době. Výstup ze zpracovaného 

Znaménkového testu pro data v noční době je uveden prostřednictvím následující tabulky 9. 

Stejně jako v předchozím případě jsou jednotlivé atmosférické podmínky seřazeny takovým 

způsobem, že nejvýše jsou umístěny podmínky poskytují nejvyšší hodnoty LAeq,T a nejníže 

lokalizované dávají nejmenší hodnoty LAeq,T. S ohledem na publikovanou tabulku byla na 

hladině významnosti 5 % zamítnuta nulová hypotéza pro všechny dvojice vyjma těch, u nichž 

je p – hodnota tučně zvýrazněna. Z dané tabulky lze tedy jednoznačně rozpoznat, že 

statisticky se od všech atmosférických podmínek významně odlišují podmínky 6, které dávají 

nejnižší výsledky. Zároveň však lze konstatovat, že kromě těchto podmínek se statisticky, 

téměř od všech, odlišují taktéž atmosférické podmínky 7, které poskytují druhé nejnižší 

hodnoty. Mezi ostatními atmosférickými podmínkami 3, 4, 2, 5 a 1 nebyl prokázán statisticky 

významný rozdíl, výjimkou jsou dvojice podmínek 2, 1 a 2, 5. 
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Tabulka 9 – Výstup Znaménkového testu pro data v noční době (Zdroj: autor) 

 atmo. 1  atmo. 5  atmo. 2  atmo. 4  atmo. 3  atmo. 7  atmo. 6  

atmo.1  - 1  0,01 0,29 0,13 0,01 1·10-4 

atmo.5  1  - 0,01 0,29 0,13 0,01 1·10-4 

atmo.2  0,01 0,01 - 0,29 0,29 0,01 1·10-4 

atmo.4  0,29 0,29 0,29 - 0,50 0,05 0,01 

atmo.3  0,13 0,13 0,29 0,50 - 0,07 0,01 

atmo.7  0,01 0,01 0,01 0,05 0,07 - 0,02 

atmo.6  1·10-4 1·10-4 1·10-4 0,01 0,01 0,02 - 

atmo. 1 – zanedbání atmosférických podmínek; atmo. 2 – rychlost větru do 5 m/s; atmo. 3 – OVZ; 

atmo. 4 – směrnice Evropské komise 2015/996; atmo. 5 – ČSN ISO 20906; atmo. 6 – ČSN ISO 3891 

(frekvenční vážení); atmo. 7 – ČSN ISO 3891 (spektrální analýza). 

6.4  Návrh revize s ohledem na získané výsledky 

V předchozích částech této kapitoly byl nejprve proveden výpočet ekvivalentních hladin 

akustického tlaku v denní a noční době dle jednotlivých atmosférických podmínek. S ohledem 

na dosažené výsledky bylo následně uskutečněno statistické zpracování získaných hodnot. 

V rámci tohoto zpracování bylo nejprve provedeno grafické zobrazení výsledných hodnot, 

zvlášť pro denní a noční dobu, které ukázalo vzájemnou odlišnost mezi výsledky dle 

jednotlivých atmosférických podmínek u každé NMT. Dále byla testována rozdílnost 

atmosférických podmínek, jež poskytla důležité poznatky o tom, které atmosférické podmínky 

dávají systematicky vyšší, respektive nižší výsledky než ostatní. 

Statistické testování rozdílnosti atmosférických podmínek pro data v denní a noční době 

ukázalo, že mezi většinou atmosférických podmínek nebyl prokázán statisticky významný 

rozdíl. Zároveň však je vhodné poznamenat, že ačkoliv některé atmosférické podmínky dávají 

statisticky vyšší nebo nižší výsledky, z hlediska číselného vyjádření je tento rozdíl pouze 

minimální. Tento fakt taktéž vyplynul z grafů 10 a 11 zobrazujících výsledné ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku v denní a noční době, kdy průměrný rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší 

hladinou akustického tlaku činil 0,26 dB v denní době, respektive 0,33 dB v noční době. 

Na základě uvedených poznatků je možné se zaměřit na otázku, zda z hlediska kontinuálního 

monitoringu leteckého hluku je nutné se atmosférickými podmínkami zabývat.  

V současné době jsou pro kontinuální monitoring leteckého hluku využívány zejména 

atmosférické podmínky, které jsou dány OVZ-32.0 -19.02.2007/6306. Kromě těchto podmínek 

je výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku porovnatelných s hygienickými limity hluku 

taktéž realizován při zahrnutí hlukových událostí, jež byly zaznamenány při rychlosti větru do 

5 m/s. Následující tabulka 10 znázorňuje odchylky výsledných hodnot LAeq,T dle vybraných 

atmosférických podmínek oproti výsledkům při úplném zanedbání atmosférických podmínek. 



74 
 

Z uvedené tabulky je patrné, že největší rozdíl hodnot lze pozorovat u NMT7 – Kněževes, kde 

bylo zachyceno největší množství hlukových událostí. Současně je možné konstatovat, že 

u všech NMT je rozdíl ve výsledných hodnotách pouze minimální. 

Obecně je předpokládáno, že nejmenší rozdíl v hlasitosti, který je zdravý člověk schopen 

sluchem postřehnout, je přibližně 3 dB, z toho důvodu lze z pohledu člověka pokládat uvedené 

diference za zanedbatelné. Co se týká přesnosti měření, jsou některé rozdíly poměrně 

výrazné, avšak v rámci jednotlivých metodik je s touto odchylkou počítáno v rámci nejistoty 

měření, která se obvykle pohybuje mezi 2,4–3,0 dB [12, 35]. 

Tabulka 10 – Rozdíl výsledných LAeq,T oproti úplnému zanedbání atmosférických podmínek 

(Zdroj: autor) 

 NMT1 NMT2 NMT3 NMT4 NMT5 NMT6 NMT7 

Rychlost větru do 
5 m/s  

-0,03 -0,02 -0,01 0,00 -0,06 -0,06 -0,09 

OVZ 0,19 0,19 0,17 0,13 -0,43 -0,18 -0,57 

 NMT8 NMT9 NMT10 NMT11 NMT12 NMT13 NMT14 

Rychlost větru do 
5 m/s  

-0,01 -0,01 -0,01 -0,02 0,00 -0,02 0,00 

OVZ 0,09 0,00 0,07 -0,01 0,02 0,06 0,19 

 
Jak je patrné ze zmíněných faktů a výsledků z této práce, dopad atmosférických podmínek na 

celoroční výsledky měření leteckého hluku je skutečně minoritní a v mnoha případech 

zanedbatelný. Z toho důvodu lze uvažovat nad revizí jednotlivých atmosférických podmínek 

uvedených v mezinárodních a národních dokumentech. Současně je však nezbytné zdůraznit, 

že vliv dílčích atmosférických podmínek, jako je především vítr, teplota nebo relativní vlhkost, 

na měření s kratší dobou je poměrně výrazný. Z toho důvodu nelze v rámci měření leteckého 

hluku zanedbat atmosférické podmínky pro všechny druhy měření. 

Jako částečné řešení se proto nabízí revize stávajících dokumentů, zejména pak Metodického 

návodu pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu, například do tzv. dvojkolejné 

podoby. 

První část dokumentu by byla určena pro kontinuální měření leteckého hluku na LKPR 

a případně ostatních letištích disponujících systémem pro monitorování hluku z leteckého 

provozu. V rámci této části by nebyly aplikovány významnější omezení pro validaci dat při 

určitých atmosférických podmínkách. Za výjimku lze označit pouze meteorologické anomálie, 

jako jsou průvodní jevy bouřek, například přívalový déšť, silný nárazový vítr nebo hromy, které 

překrývají vlastní letecký hluk. Pro tyto účely musí být do monitorovacího systému TANOS 

doplněny informace o srážkovém úhrnu během jednotlivých hlukových událostí. 
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Druhá část dokumentu by byla poté vytvořena pro účely inspekčního měření, jež je zpravidla 

realizováno mobilními NMT po omezenou dobu. Vzhledem k důležitosti atmosférických 

podmínek pro tento typ měření by v této části byly zahrnuty současná omezení pro měření 

leteckého hluku. 

Kromě atmosférických podmínek, jež jsou předmětem této závěrečné práce, lze uvažovat nad 

revizí postupu výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku. Současná metodika vyžaduje 

pro stanovení výsledných hodnot porovnatelných s hygienickými limity znalost CHLD 

a směrodatného letového provozu. Vzhledem k tomu, že pražské letiště Praha/Ruzyň 

disponuje systémem monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí TANOS, není 

nutné explicitně vycházet pouze z počtu všech pohybů realizovaných v konkrétním směru 

RWY. Při znalosti konkrétních trajektorií letadel lze s vysokou přesností určit skutečný počet 

letadel, jenž se nad danou NMT v daném období vyskytoval.  

S ohledem na získané výsledky je možné taktéž zhodnotit vhodnost umístění jednotlivých 

NMT. Z výsledných hodnot pro denní a noční dobu jsou zřejmé nízké hodnoty hluku na 

NMT5 – Hostivice, která je situována v poměrně velké vzdálenosti od os obou RWY. Z toho 

důvodu lze uvažovat nad úplným zrušením této stanice nebo případným přesunutím do 

hlukově exponovanější lokality. Srovnatelné hodnoty hluku jsou zaznamenány taktéž na 

NMT12 – Řepy – Bílá Hora, která eviduje provoz převážně z vedlejší RWY 12/30. V souvislosti 

s touto stanicí lze zvážit využití mobilní NMT pouze v případě uzavření hlavní RWY 06/24, 

ke kterému zpravidla dochází během jarní a podzimní údržby této RWY. 
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7  Závěr 

Systém monitorování leteckého hluku a letových tratí patří mezi základní prostředek sloužící 

pro sledování a vyhodnocování hlukové zátěže. Pro tyto účely disponuje pražské letiště 

(LKPR) celkem 14 stacionárními měřicími stanicemi, jež kontinuálně zaznamenávají hluk 

v blízkosti hranice Ochranného hlukového pásma. Velikost zvukové expozice zachycené na 

jednotlivých stanicích závisí na celé řadě faktorů, mezi tyto okolnosti patří taktéž atmosférické 

podmínky, které mohou mít tlumící nebo zesilující efekt. Z hlediska měření leteckého hluku 

jsou některé z těchto vlivů nežádoucí. Z toho důvodu existuje mnoho mezinárodních 

a národních norem, jež explicitně definují atmosférické podmínky žádoucí pro měření 

leteckého hluku. 

Hlavním cílem této závěrečné práce byla analýza výsledků měření leteckého hluku při různých 

atmosférických podmínkách zajištující validitu dat dle mezinárodní a národní metodiky. 

Výsledná analýza měla za cíl ukázat, jakým způsobem jednotlivé podmínky ovlivňují finální 

výsledek porovnatelný s hygienickými limity. 

Před samotným výpočtem ekvivalentních hladin akustického tlaku, podle jednotlivých 

atmosférických podmínek, bylo nejprve žádoucí stanovit takzvaný charakteristický letový den 

a směrodatný letový provoz. Směrodatný letový provoz popisující roční provoz na letišti byl 

pro potřeby této práce a za účelem zvýšení přesnosti výpočtu vztažen vždy ke konkrétnímu 

místu měření. Výsledné hodnoty jsou zobrazeny v tabulkovém provedení v příloze 1. 

Pro dosažení stanovených cílů bylo zvoleno celkem šest nejvíce využívaných atmosférických 

podmínek vycházejících z mezinárodních a národních norem. Tyto podmínky v sobě zahrnují 

omezení týkající se převážně rychlosti větru, teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu nebo 

množství srážek. Za účelem zachování jednotnosti a přehlednosti byl výpočet podle 

jednotlivých atmosférických podmínek v rámci práce vztažen na NMT7 – Kněževes, která 

představuje stanici s největším počtem hlukových událostí. 

Samotný výpočet byl nejprve realizován při úplném zanedbání atmosférických podmínek. 

Následně byl výpočet uskutečněn při zohlednění hlukových událostí, které byly naměřeny při 

rychlosti větru do 5 m/s. Na základě takto definované atmosférické podmínky bylo možné 

u uvažované stanice vyhodnotit 7,56 % hlukových událostí jako nevyhovující. Kromě těchto 

dvou atmosférických podmínek byl výpočet dále proveden s přihlédnutím na omezení dle 

Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu (č. j. OVZ-32.0-

19.02.2007/6306). Při zahrnutí všech podmínek daných OVZ muselo být z výpočetního 

procesu u NMT7 – Kněževes vyselektováno 33,80 % hlukových událostí. Srovnatelné 

podmínky vyplynuly taktéž ze směrnice Evropské komise 2015/996, jejíž omezení se liší pouze 
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v množství srážkového úhrnu a rychlosti větru. V souvislosti s tímto omezením bylo vyřazeno 

32,32 % dat. 

Kromě již prezentovaných atmosférických podmínek byly v rámci této práce dále uvažovány 

omezení vycházející z českých technických norem ČSN ISO 20906 a ČSN ISO 3891. Podle 

první z citovaných norem nebylo možné brát v úvahu hlukové události, jež byly zaznamenány 

při rychlosti větru větší než 10 m/s. Práce ukázala, že jediná stanice, která nevyhovuje 

stanovenému požadavku, je NMT7 – Kněževes, na níž byly zachyceny tři hlukové události. 

Z toho důvodu výsledky získané za použití této normy nabývají stejných hodnot jako výsledky 

při úplném zanedbání atmosférických podmínek.  

Součástí druhé z uvažovaných norem ČSN ISO 3891 jsou podmínky pro měření vyžadující 

frekvenční vážení. S ohledem na tato omezení, jež se týkají rychlosti větru, srážkového úhrnu 

a relativní vlhkosti vzduchu, bylo žádoucí u NMT7 – Kněževes do výpočtu dále nezahrnovat 

29,87 % hlukových událostí. Dle této normy byly dále akceptovány podmínky určené pro 

měření vyžadující spektrální analýzu. Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní 

době byla získána při zanedbání 17,38 % hlukových událostí. Na základě realizovaných 

výpočtů byl prokázán největší zásah do datového souboru při uvažování atmosférických 

podmínek v souladu OVZ. Současně je nezbytné podotknout, že počet nevalidních hlukových 

událostí, při zohlednění jednotlivých atmosférických podmínek, je odlišný v souvislosti 

s vybranou NMT. 

Práce dále poskytla grafické zobrazení výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku 

v denní a noční době, které ukázalo rozdíl mezi výslednými hodnotami u jednotlivých NMT. 

S ohledem na dosažené výsledky bylo realizováno statistické testování rozdílnosti 

atmosférických podmínek. V rámci tohoto testování bylo snahou rozhodnout, zda jednotlivé 

atmosférické podmínky dávají v průměru stejné výsledky a zda rozdílnost vyplývající 

z grafického zobrazení je dána pouze náhodnými vlivy. Pro tyto účely byl využit Friedmanův 

test, na jehož základě bylo možné s velkou jistotou zamítnout nulovou hypotézu, z čehož 

vyplynulo, že některé atmosférické podmínky dávají systematicky vyšší, respektive nižší 

výsledky. 

S ohledem na poznatky, jež byly získány z provedeného Friedmanova testu, bylo dále 

zaměřeno na otázku, které atmosférické podmínky dávají nejvyšší nebo nejnižší výsledky. 

Jednotlivé atmosférické podmínky byly nejprve srovnány a poté byl využit jednostranný 

Znaménkový test.  

Výstup ze zpracovaného Znaménkového testu pro data v denní době ukázal, že mezi většinou 

atmosférických podmínek nebyl prokázán statisticky významný rozdíl. Současně bylo však 

zjištěno, že od těchto podmínek se významně statisticky odlišují atmosférické podmínky 
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uvedené v Metodickém návodu pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu a taktéž 

omezení dle směrnice Evropské komise 2015/996. Atmosférické podmínky uvedené v těchto 

dokumentech dávají systematicky vyšší výsledky v porovnání s ostatními. Důvody vyšší 

hlukové zátěže při těchto podmínkách vyplynuly zejména z požadavku těchto dokumentů na 

velikost součinu teploty a relativní vlhkosti v průběhu měření. Ze statistického posouzení 

výsledných hodnot v denní době vyplynul, při zohlednění všech monitorovacích stanic, 

průměrný rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší vypočtenou hodnotou 0,26 dB. 

Znaménkový test byl taktéž realizován pro data v noční době. Stejně jako v předchozím 

případě nebyl mezi většinou atmosférických podmínek prokázán statisticky významný rozdíl. 

Výjimkou byly atmosférické podmínky definované normou ČSN ISO 3891 určené pro měření 

vyžadující frekvenční vážení, které dávají statisticky nejnižší výsledky. Tento fakt téměř 

jednoznačně vyplynul i z grafického zobrazení výsledných hodnot v noční době. Příčinnou 

nižší hlukové expozice byl především požadavek této normy na vyřazení hlukových událostí 

při relativní vlhkosti větší než 90 %, které se podílejí na zvýšení hladiny akustického tlaku. 

Kromě těchto podmínek se statisticky významně odlišují taktéž podmínky dané stejnou 

normou, avšak určené pro měření vyžadující spektrální analýzu. Průměrný rozdíl mezi nejvyšší 

a nejnižší ekvivalentní hladinou akustického tlaku v noční době činil 0,33 dB. 

Závěrem je vhodné zdůraznit ty nejdůležitější poznatky, jež vyplynuly z této závěrečné práce. 

Účelem kontinuálního monitoringu leteckého hluku je získat co nejpřesnější údaje o akustické 

zátěži z leteckého provozu ve sledované lokalitě. V rámci akustické situace jsou však zahrnuty 

i okamžiky s atmosférickými podmínkami, které buď šíření zvukového vlnění zesilují, nebo 

naopak zeslabují a obě tak přispívají k celkovému rušení obyvatelstva. Z toho důvodu dochází 

při zanedbání hlukových událostí naměřených za nevalidních podmínek ke zhoršení přesnosti 

výsledků měření. Za výjimku lze jednoznačně označit meteorologické anomálie, jimiž jsou 

provázeny zejména bouřkové jevy, které samy o sobě překrývají původní letecký hluk, a tudíž 

je vhodné je vyřadit. Závěry práce tento přístup podporují, jelikož rozdíly ve výsledné 

ekvivalentní hladině akustického tlaku nejsou v rámci jednotlivých atmosférických podmínek 

dle mezinárodních a národních metodik zásadní. Tento fakt je zřejmý zejména u NMT 

s dostatečným množstvím naměřených dat, jež jsou ovšem ta nejvýznamnější. Z uvedeného 

tedy vyplývá, že kromě vyřazení vyloženě abnormálních jevů, například událostí naměřených 

při rychlosti větru větší než 10 m/s nebo při větším srážkovém úhrnu, není nutné se z hlediska 

kontinuálního monitoringu hluku atmosférickými podmínkami zabývat. Na základě uvedených 

poznatků byl v rámci práce uveden návrh revize s ohledem na získané výsledky, který je 

založen na revizi stávajících metodik pro měření leteckého hluku. 
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V práci byla využita data z monitorovacího systému TANOS z roku 2019 poskytnuta Letištěm 

Praha a. s., konkrétně sekcí zabývající se hlukem z leteckého provozu a z provozu letiště. 

Výpočet všech hodnot a grafické zpracování bylo realizováno prostřednictvím programového 

prostředí Matlab 2019b. 

Předložená diplomová práce nabídne čtenářům ucelený přehled o leteckém hluku, jeho 

monitorování na pražském letišti a zejména o různých atmosférických podmínkách dle 

mezinárodní a národní metodiky. Zpracovaná analýza přinese významné poznatky pro 

odbornou i širokou veřejnost. Vypracování této práce bylo velkým přínosem, a to nejen 

z hlediska informací, ale především z pohledu získaných zkušeností.
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