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ANOTACE  
 

Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením skriptové aplikace pro modelování hluku 

založené na využití Open source nástrojů. Je zaměřena na problematiku hluku ze silniční 

dopravy a samostatných bodových zdrojů, jejichž vyzařování akustické energie je popsáno 

pomocí polárních diagramů. V první části práce je přehled komerčních programových 

prostředků pro modelování hluku a objasnění teoretických základů. Dále je věnována 

pozornost výběru Open source programů, popisu realizace řešení, funkčnosti a ovládání 

aplikace. V závěru práce je ukázka možnosti 3D vizualizace výsledků modelování 

realizovaného pro konkrétní zájmovou oblast. 

 

Klíčová slova: GIS, Open source, modelování hluku, polární diagramy 

 

ANOTATION 

 

These thesis deals with designing and processing of a noise modeling script 

application based on Open Source. It is concentrated on traffic noise and point sources that 

are characterized by radiation pattern. In the first part of thesis is review of commercial noise 

modeling software and description of noise modeling theory. Further, an attention is paid to a 

choice of suitable Open Source software, description of realization, functionality and control 

of the application. The enclosure deals with 3D visualization possibilities of noise analysis 

realized for specific area of interest. 

 

Keywords: GIS, Open Source, noise modeling, radiation pattern 



  

OBSAH 
 

ÚVOD 1 

1 REŠERŠE PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ 2 

1.1 HLUK+ 2 

1.2 Soundplan 3 

1.3 LimA 4 

1.4 CadnaA 4 

1.5 Predictor 5 

1.6 IMMI 5 

1.7 Mithra 5 

1.8 Vyhodnocení současného stavu 6 

1.9 GIS a modelování hluku 7 

2 HLUKOVÁ LEGISLATIVA 8 

2.1 Směrnice ES 2002/49/ES 8 

2.2 Zákon č. 258/2000 Sb. 8 

2.3 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 9 

2.4 Vyhláška č. 523/2006 Sb. 9 

3 KATEGORIZACE ZDROJ Ů HLUKU 11 

4 ZÁKLADY ŠÍ ŘENÍ ZVUKU 13 

4.1 Šíření zvuku  z bodového zdroje 13 

4.2 Šíření zvuku z liniového zdroje 13 

4.3 Útlumy zvuku v reálném prostředí 14 
4.3.1 Útlum vlivem přízemního efektu 14 
4.3.2 Útlum vlivem zeleně 15 
4.3.3 Útlum vlivem překážek 16 
4.3.4 Ostatní útlumy 17 
4.3.5 Přírůstek vlivem odrazů od zástavby 18 
4.3.6 Výpočet celkového útlumu 18 



  

5 HLUK Z LINIOVÉHO ZDROJE 19 

5.1 Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku 19 

5.2 Výpočet hladiny hluku v posuzovaném bodě 20 

6 HLUK Z BODOVÉHO ZDROJE 22 

7 VÝBĚR PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 24 

8 VOXELOVÝ FORMÁT VTK 27 

9 POUŽITÁ DATA 29 

10 REALIZACE ÚLOHY 30 

10.1 Vstupní data 31 

10.2 Popis funkce aplikace 33 
10.2.1 Příprava dat 33 
10.2.2 Průběh výpočtu 35 

10.3 Řešení 3D vizualizace 35 

10.4 Přesnost a použitelnost modelu 37 

ZÁVĚR 38 

LITERATURA 39 

SEZNAM OBRÁZK Ů 42 

SEZNAM PŘÍLOH 43 
 



  

Seznam zkratek 
 
České zkratky 
 
2D  dvourozměrný 
3D  třírozměrný 
ČSN   česká státní norma 
DMT  digitální model terénu 
DMÚ  digitální model území 
EU  Evropská unie 
GIS  geografický informační systém 
NRL   národní referenční laboratoř 
OS  operační systém 
S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
ZABAGED základní báze geografických dat 
 
Cizojazyčné zkratky 
 
BSD  Berkeley Software Distribution 
GDAL  Geospatial Data Abstraction Library 
GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GPL  General Public license  
GRASS  Geographic Resources Analysis Support System 
ISO   International Organization for Standardization 
LANL   Los Alamos National Laboratory 
ODBC  Open Database Connectivity 
OGC  Open Geospatial Consortium 
PC  Personal Computer 
SQL  Structured Query Language 
UMN   University of Minnesota 
VTK  Visualization Toolkit 
XML  Extensible Markup Language 
 
 



  1 

Úvod 
 

Jedním z druhů znečištění životního prostředí je hluk, který se nachází všude okolo 

nás. Nejobecněji lze hluk definovat jako zvuk, který je nežádoucí a obtěžuje. Podle 

zákona č. 258/2000 Sb. se hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož 

hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. O škodlivosti hluku na zdraví toho bylo 

napsáno již mnohé, ale kromě zdravotních s sebou přináší také psychické, společenské i 

ekonomické důsledky.  

Historie měření hluku u nás sahá do 30. let minulého století kdy se jím zabýval 

Masarykův zdravotní ústav. Ještě v 80. letech byly hlukové mapy vytvářeny na základě 

měření v terénu a teprve v 90. letech se začala používat i výpočtová metodika. Rovněž v té 

době vznikaly první počítačové aplikace pro modelování  hluku, které oproti měření v terénu 

přinesly řadu výhod, zejména úsporu času a nákladů.  

Stále zvyšující se hluková zátěž způsobená hlavně rostoucí automobilovou dopravou a 

průmyslovou činností, vedla mnoho vyspělých zemí k mnoha novým legislativním opatřením, 

které stanovily hlukové limity, povinnost provádět monitorování současného stavu, ale i 

prognózy do budoucna. O tom, že hluk představuje velký problém hovoří fakt, že počet 

obyvatel zemí Evropské unie vystavených hlukové zátěži vyšší než 65 dB se v roce 2000 

odhadoval na 100 miliónů, přičemž převládajícím zdrojem hluku byla automobilová doprava. 

Výsledky modelování hluku jsou nejčastěji prezentovány v podobě hlukových map, 

které spojitě zobrazují rozložení hluku ve sledované oblasti. Hlukové mapy jsou využívány 

nejen odborníky, ale díky jejich publikování na internetu se dostávají i k široké veřejnosti. 

S rostoucí kvalitou dat a programového vybavení se zvyšuje přesnost modelování a také 

úroveň vizualizace výsledků. Nejedná se jen o klasické 2D mapy, ale i 3D výstupy, které 

s sebou přináší možnost zobrazit chování šíření hluku v prostoru. 

Základem pro modelování hluku jsou data a příslušná výpočtová metodika, ze které se 

vychází. Jedním z přístupů jak provést hlukovou analýzu je využití některého 

z profesionálních komerčních produktů.  Jiná z cest, která se nabízí je využití GIS nástrojů a 

výpočtové metodiky pro vytvoření vlastní aplikace. Důkazem, že tímto způsobem lze 

dosáhnout dobrých výsledků je diplomová práce [4], která byla zaměřena na modelování 

hluku ze silniční dopravy. Cílem této práce bylo vytvoření aplikace pro 3D modelování hluku 

z bodových a liniových zdrojů s využitím Open source programových prostředků.  
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1 Rešerše programových prost ředků 
 

Programové prostředky lze rozdělit do dvou kategorií, a to na programy pro 

modelování hluku uvnitř interiéru  a ve venkovním prostoru. Pozornost byla věnována pouze 

aplikacím určeným pro modelování hluku ve venkovním prostoru s cílem získat informace o 

stávajícím řešení a přístupu k modelování. Přednost byla dána těm aplikacím, ke kterým byla 

podrobnější dokumentace, protože dostatek informací jistě svědčí o kvalitě produktu a 

množství uživatelů. Níže je uveden přehled nejznámějších programových prostředků na 

tuzemském i zahraničním trhu. 

 

1.1 HLUK+ 
 

Jedná se o český programový prostředek určený pro modelování hluku z dopravy a 

průmyslových zdrojů. Autory jsou M. Liberko, J. Poláček a E. Vlasák. Program nabízí 

modelování hluku z průmyslových zdrojů, automobilové, trolejbusové, tramvajové a 

železniční dopravy. V případě automobilové dopravy vychází z Novely metodiky pro výpočet 

hluku silniční dopravy z roku 2004. Řeší však i situace, ve kterých není v této metodice 

pamatováno. Jedná se o komunikace nacházející se na mostě, náspu či v zářezu, křižovatky, 

které narušují plynulost dopravního proudu a parkoviště představující zvláštní zdroje hluku. 

Výpočet hluku z průmyslových zdrojů se řídí normou ČSN ISO 9613-2. Průmyslové zdroje 

hluku mohou být plošné nebo směrové. Hluk pocházející z průmyslové činnosti představuje 

zvuk, který se skládá z mnoha frekvencí, a proto je zde možnost počítat po frekvencích 

odstupňovaných v oktávách tj. po 2 násobcích nebo třetinách oktáv za účelem zpřesnění 

výpočtů.  V případě směrového zdroje se zadávají naměřené hodnoty hluku po 1/8 nebo ¼ 

kruhu pro každou frekvenci zvlášť. Co se týče prezentace výsledků je možné data 

vizualizovat v podobě klasických hlukových map a také prostorově viz obrázek níže. 

Výsledné hodnoty jsou zobrazovány v pásmech barevně odlišených podle intenzity hluku 

nebo jako izofony, což jsou hranice hluku o určité intenzitě. 3D modul nabízí zobrazení 

svislých řezů v podobě izofon a vybarvení fasád domů podle vypočtených hodnot bodů 

expozice. Další novinkou je, že přímo ve 3D scéně lze měnit vlastnosti vybraných objektů 

např. výšky budov. Program dále nabízí možnost zpětného přepočtu na základě hodnot 

naměřených v terénu či  modul pro optimalizaci hlukových stěn. Podpora formátů oproti 

jiným aplikacím je omezená na formáty shp a dxf.  Zvláštní funkcí je vizualizace hlukové 
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situace pomocí imisního diagramu viz obr. níže. Jedná se o diagram, který znázorňuje 

příspěvky od jednotlivých zdrojů ve zvoleném receptoru.  

 

 
 Obr.1 Imisní diagram  (převzato z [20])             Obr.2 Vizualizace dat v programu Hluk+ (převzato z [20]) 

 

1.2 Soundplan   
 

SoundPLAN je německým produktem firmy Braunstein + Berndt GmbH, který je 

známý i v ČR. Mimo jiné byl testován Národní referenční laboratoři v Ústí nad Orlicí. 

Obsahuje veškeré evropské a zámořské normy a je vyvíjen podle platných doporučení EU. 

Nabízí modelování hluku pro všechny typy dopravy a řadu průmyslových zdrojů. 

V porovnání s programem Hluk+ toho SoundPLAN umí mnohem více. Systém zpracovává 

nejen hlukové, emisní a rozdílové mapy, ale i řezy, perspektivy a vizualizace, nabízí výpočet 

optimalizace protihlukových stěn i dimenzování oken. Na obrázku níže je ukázka 3D scény 

s modely budov i vegetace, v níž lze hlukovou situaci zobrazit pomocí horizontálních i 

vertikálních řezů. Aplikace umožňuje také výpočet hlukových plánů velkých měst, určit počet 

obyvatel zasažených nadměrným hlukem atd. Další předností je podpora řady formátů 

používaných v GIS  a sdílený výpočet na více PC.  

 

 
Obr. 3  Vizualizace dat v programu Soundplan (převzato z [32]) 
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1.3 LimA 
 

Jedná se o program německé firmy Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH, který je 

k dispozici jako samostatná aplikace nebo extenze pro systém ArcGIS. Oproti jiným 

programovým prostředkům obsahuje pokročilé funkce pro tvorbu mapových výstupů. Lze 

nastavit různá kritéria například pro zobrazení budov na základě počtu obyvatel zasažených 

nadlimitním hlukovým zatížením. Další zajímavostí je audiovizuální prezentace hladiny hluku 

ve vybraném místě.  Data je možné importovat z formátů používanými programy ArcGIS, 

Atlas GIS, GeoMedia, MOSS a SICAD. Program LimA byl použit pro tvorbu hlukových map 

NRL pro GIS ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. 

 

1.4 CadnaA  
 

CadnaA je produktem německé společnost Datakustik GmbH. Nejvíce je rozšířen v 

Rakousku, Německu, Slovensku a dalších zemích EU. V tomto programu byla 

implementována i česká výpočtová metodika. Nabízí modelování hluku z dopravy, 

sportovních zařízení a průmyslových zdrojů. Podpora formátů je velmi dobrá. Dokáže číst 

formáty běžně používané v GIS, ale i nativní formáty programů  SoundPLAN nebo LimA. 

Obsahuje ODBC rozhraní, takže může přistupovat k datům z různých zdrojů  

např. MS-Access, Fox-Pro, Paradox, MS-Excel atd. Jako u ostatních programů pro 

modelování hluku disponuje 3D vizualizací a také editací objektů přímo ve scéně. Výsledky 

modelování mohou být prezentovány v podobě grafů, číselných výstupů, klasických map a 

animací. Novinkou je možnost  exportu dat do Google Earth viz obr. níže vlevo. Na obrázku 

vpravo je 3D model města se zobrazením intenzity hluku na fasádách budov. 

 

 
Obr. 4 Vizualizace dat v GoogleEarth (převzato [36])            Obr. 5 Vizualizace dat v CadnaA (převzato [36]) 
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1.5 Predictor  
 

Jedná se o dánský produkt firmy Brüel & Kjaer určený pro modelování hluku 

z dopravy a průmyslových zdrojů. Výrazně se neliší od ostatních jmenovaných programů. Je 

k dispozici v různých verzích podle úrovně funkcionality. Za zmínku stojí modul obsahující 

pokročilé nástroje pro správu, analýzu a publikování hlukových map na internetu. Vstupními 

formáty jsou shp, Mif/Tab, dxf a txt. Podkladovou rastrovou mapu lze importovat pouze ve 

formátu bmp.  Samozřejmostí interaktivní editace objektů přímo ve 3D modulu. 

 

1.6 IMMI 
 

IMMI je aplikace německé společnosti Wölfel určená pro řešení projektů velkých 

měřítek. Jsou v ní implementovány metodiky a normy několika evropských států. Počítá 

s hlukem z dopravy včetně letecké, průmyslových i rekreačních zdrojů. Je zde podpora dat 

z GIS, a to ve formátech shp a dxf. Zajímavostí je funkce pro export výsledných map do 

Google Earth. Další zvláštností je nástroj pro kontrolu topologie mezi geoprvky např. kontrola 

vrstevnic, křížení silnic a budov apod. Nalezené chyby lze následně odstranit automaticky 

nebo manuálně. Součástí programu je 3D modul, který slouží pro vizualizaci horizontálních a 

vertikálních řezů. Ve 3D scéně lze vyvářet průlety nad daným územím a ty pak exportovat 

v podobě animací. 

 

1.7 Mithra  
 

Mihtra je francouzský software, jehož vývoj byl již zastaven. Aplikace je určená pro 

modelování hluku z dopravy a průmyslových zdrojů, přičemž počítá  i s jejich směrovými 

charakteristikami. Disponuje i možností automatického nebo manuálního navrhování 

protihlukových stěn. Funkcionalita aplikace je srovnatelná s konkurenčními programovými  

produkty. Program Mithra je znám i v ČR a dlouholeté zkušenosti s ním má např. firma 

Akustika Praha, která vytvářela v roce 2000 výpočtové hlukové mapy automobilové  a 

tramvajové dopravy pro část Prahy. 
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1.8 Vyhodnocení současného stavu 
 

Mezi programové prostředky pro modelování hluku, které se příliš neliší od těch výše 

jmenovaných, ale jsou u  nás méně známé patří např. finský ArcAkus, jenž je produktem 

Finského akustického centra, nebo NoiseMap britské společnosti Atkins. Aplikací pro 

modelování hluku je na trhu dostatek a jejich hlavní rozdíl spočívá zejména v množství 

implementovaných metodik. Mezi společné rysy patří podpora formátů používaných v GIS, 

komplexnost aplikace ve smyslu zahrnutí všech základních typů zdrojů hluku a možnost 3D 

vizualizace, která je stále zdokonalována a prochází rychlým vývojem. Modelování hluku je 

prováděno za různými účely, a proto k němu existuje několik přístupů. Podle prostorového 

rozmístění receptorů lze hlukové modely rozdělit do 3 kategorií, a to na 2D, 2 ½ D a 3D 

modely. Dvourozměrný model je takový, kde hladina akustického tlaku je zjišťována u 

každého receptoru ve stejné výšce nad zemí, kdežto 2 ½ D hlukový model je definován jako 

model reprezentující úroveň hluku v různé výšce nad zemí pro jednotlivé  body výpočtu. Na 

obrázku níže je prezentován výsledek 2.5 D hlukového modelu, kde úroveň hluku je 

znázorněna pomocí izofon v intervalu 2 dB. Poslední skupinou jsou 3D modely, v níž je 

hladina hluku určována v bodech tvořících pravidelný 3D grid. Tento model tak poskytuje 

objemovou informaci o chování hluku. 

 

 
Obr. 6 Prostorové zobrazení izofon (převzato z [8]) 
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1.9 GIS a modelování hluku 
 

Při modelování hluku je GIS využit zejména pro pre-processing a post-processing dat. 

Lze však pozorovat, že aplikace pro modelování hluku jsou rozšiřovány tak, aby disponovaly 

i nástroji známými z GIS. Jedná se namátkou o nástroje pro vygenerování digitálního modelu 

terénu z vrstevnic, pro analýzu dat např. funkce pro stanovení počtu obyvatel  zasažených 

nadměrnou hlukovou zátěží, editaci dat, možnost tvorby mapových výstupů apod. Co se týče 

pre-processingu může se jednat o editaci dat, jejich „ořezání“ a konverzi do požadovaných 

formátů. Data, která jsou výstupem modelovacího programu mohou být importována zpět do 

GIS za účelem vizualizace v podobě mapových výstupů, 3D náhledů nebo pro další 

pokročilejší prostorové analýzy. 

Další ukázkou možnosti využití GIS je projekt Interactive Web-based Noise Modelling 

[9], který se zabývá prováděním hlukových analýz v prostředí internetu. Prostřednictvím 

webové aplikace je možné zadat vstupní data, spustit výpočet a získat požadovaný grafický 

výstup. Je zde propojen mapový server, konkrétně GeoSamba GIS s aplikací LimA. Tento 

přístup vznikl kvůli rostoucímu počtu uživatelů potřebujících jednoduchý nástroj pro 

modelování hluku. 
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2 Hluková legislativa 
 

Níže je uveden přehled nejdůležitějších právních předpisů, které se zabývají hlukovou 

problematikou. V těchto předpisech jsou vymezeny základní pojmy, stanoveny hlukové limity 

a také požadavky na obsah hlukových map. Mimo jiné jsou zde zadány úkoly jednotlivým 

orgánům veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku. 

 

2.1 Směrnice ES 2002/49/ES 
 

Směrnice Evropského společenství 2002/49/ES,  o hodnocení a řízení hluku ve 

vnějším prostředí definuje společný přístup pro prevenci nebo omezení škodlivých či 

obtěžujících účinků hluku ve venkovním prostředí. Je zaměřena zejména na hluk ze silniční 

dopravy, železniční hluk, letecký hluk v blízkosti letišť a průmyslový hluk. Poskytuje 

harmonizovanou metodiku pro hodnocení hlukových expozicí a umožňuje vzájemnou 

výměnu informací. Byla implementována do národního legislativy novelou  

zákona č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 523/2006 Sb. 

 

2.2 Zákon č. 258/2000 Sb. 
 

V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  je zakotvena ochrana lidského zdraví před 

hlukem. Orgánům veřejné správy stanovuje úkoly v oblasti hodnocení a snižování hluku 

z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení na životní prostředí. Zákon mimo 

jiné definuje základní pojmy jakými jsou hluk, chráněný venkovní prostor a chráněný 

venkovní prostor staveb. 

Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit 

stanoví prováděcí právní předpis.  

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány 

k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních 

pracovišť. 

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových 

domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální 

účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 
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2.3 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací nahrazuje nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a stanovuje hygienické limity pro chráněný 

vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. 

Zahrnuje také způsob hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. Hodnoty hluku až na 

některé výjimky se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A TAeqL , . Ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A  se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 

nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu. Pro hluk z dopravy na 

pozemních, komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk 

z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A TAeqL ,  stanoví pro celou 

denní ( hAeqL 16, ) a celou noční dobu ( hAeqL 8, ). Hygienický limit v ekvivalentní hladině 

akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického 

impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A TAeqL ,  se  

rovná 50 dB a korekci přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle 

přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Korekce jsou stanoveny pro hluk z dopravy na pozemních 

komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách. Je zde počítáno i se starou 

hlukovou zátěží, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na 

pozemních komunikacích a drahách, kdy v chráněných venkovních prostorech staveb a 

v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. 

 

2.4 Vyhláška č. 523/2006 Sb. 
 

Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, 

jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a 

podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství a upravuje mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro 

hluk vytvářený silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení 

upravených zákonem o integrované prevenci, základní požadavky na obsah strategických 

hlukových map a akčních plánů, podrobnosti ke způsobu informování veřejnosti o 

strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na ní a o 

vypracovaných akčních plánech. 
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Strategické hlukové mapy se zpracovávají jako grafické výstupy, mapy znázorňující 

překročení mezních hodnot hlukového ukazatele, diferenční mapy, na kterých se stávající 

situace porovnává s různými možnými budoucími situacemi, a mapy ukazující hodnotu 

hlukového ukazatele případně v jiné výšce, než je výška 4m nad terénem. Strategické mapy 

musejí být vypracovány tak, aby dokumentovaly hlukovou situaci v pásmech po 5dB. Jsou 

zde definovány 2 druhy strategických map, a to pro aglomerace a pro hlavní pozemní 

komunikace, hlavní železniční tratě, hlavní letiště a integrovaná zařízení. Tyto mapy mají 

zvláštní náležitosti. 

 

Vyhláška stanovuje následující hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty: 

 

dvnL    je hlukovým ukazatelem pro celodenní obtěžování hlukem 

dL    je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku určený za všechna denní 

období jednoho roku (od 6:00 do 18:00 hodin) 

vL   je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku určený za všechna večerní 

období (od 18:00 do 22:00) 

nL    je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku určený za všechna noční 

období jednoho roku (od 22:00 do 6:00) 
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3 Kategorizace zdroj ů hluku  
 

Identifikace a kategorizace zdrojů hluku v území do jednotlivých skupin (typů) zdrojů 

má značný praktický význam, protože znalost typu (povahy, charakteru) zdroje umožňuje 

volit adekvátní výpočtové postupy (pokud ovšem existují) při řešení stavu akustické situace v 

území, a to v závislosti na tom, zda jde o zdroj bodový, liniový, plošný, prostorový [10]. 

Největší skupinu zdrojů hluku představuje doprava viz tabulka níže, následuje průmyslová 

činnost a hluk z komunálního provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1. Rozdělení vybraných zdrojů hluku ve venkovním prostředí (převzato z [10]) 
 

Níže uvedené skupiny zdrojů hluku, se dále člení na více než 50 kategorií. 

- Dopravní trasy 

- Jiné trasy 

- Plošná dopravní zařízení 

- Energetické provozy 

Skupina zdrojů Název zdroje, vymezení zdroje 
1. Vzletové, přistávací a letové koridory vzdušného 
leteckého provozu 
2. Železniční tratě 
3. Vlečky tratí v průmyslových zónách, závodech 
4. Ostatní vlečky 
5. Dálnice a rychlostní komunikace 
6. Vybraná silniční síť v extravilánu a průtahy sídly 
7. Významné silniční trasy spojující střediska 
osídlení s dálničními tahy 
8. Státní silnice I.,II.,III. Třídy 
9. Místní komunikace rychlostní 
10. Místní komunikace sběrné 
11. Komunikace obslužné a účelové s intenzitou 
dopravy nad 30 vozů/hod 
12. Kolejové rychlodráhy pozemní a zapuštěné 
13. Samostatné tramvajové tratě 

Dopravní trasy 

14. Plavební kanály 
1. Výrobní zóny 
2. Průmyslové závody 
3. Samostatné výrobní průmyslové objekty a 
opravárenské objekty 
4. Jednotlivé agregáty nebo volně umístěné stroje  

Průmyslové provozy 

5. Zkušebny strojů, zkušební dráhy 
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- Vodohospodářské provozy 

- Průmyslové provozy 

- Zemědělské provozy 

- Těžební a stavební provozy 

- Komunální provozy 

- Provozy základní a vyšší vybavenosti  

- Přírodní 
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4 Základy ší ření zvuku 
 

4.1 Šíření zvuku  z bodového zdroje 
 

Zvuk se šíří ve volném prostoru všemi směry rovnoměrně, v případě bodového zdroje 

hluku tedy vznikají kulové vlnoplochy. Šíření zvuku z bodového zdroje lze vyjádřit 

vztahem (1). 

2

1
12 log20

r

r
LL pp +=  [dB]        (1) 

kde 1pL  je známá hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1r  od zdroje zvuku a 2r  je 

vzdálenost bodu od zdroje hluku, ve kterém je hladina akustického tlaku určována. 

 

Pro více zdrojů hluku se vypočte hladina akustického tlaku pro každý zdroj zvlášť a 

tyto hladiny se akusticky sečtou podle vzorce (2). 

∑
=

=
n

i

L
pA

pAiL
1

1,010log10 [dB]        (2) 

 

4.2 Šíření zvuku z liniového zdroje 
 

Zvuk z lineárního zdroje se šíří prostřednictvím válcových vlnoploch a pro přímkový, 

nekonečně dlouhý zdroj zvuku platí vztah (3). Se zdvojnásobením vzdálenosti od zdroje 

zvuku poklesne hladina akustického tlaku pouze o 3 dB narozdíl od bodového zdroje, kde je 

pokles o 6 dB. Je-li liniový zdroj minimálně dvakrát kratší než vzdálenost pozorovaného 

bodu, blíží se jeho chování zdroji bodovému. Má-li lineární zdroj konečnou délku, bude 

funkční závislost (3) platit pouze do určité vzdálenosti, proto se zavádí vztah (4) pro lineární 

zdroj konečné délky. 

2

1
12 log10

r

r
LL pp +=  [dB]        (3) 

ad
d

a
LL wp π4log10arctanlog10 −







+= [dB]     (4) 
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4.3 Útlumy zvuku v reálném prostředí 
 

Na rozdíl od „ideálního“ prostředí dochází ve venkovním prostoru ke ztrátám 

akustické energie vlivem mnoha faktorů. Níže jsou uvedeny nejdůležitější složky útlumu, se 

kterými je nutné při modelování hluku počítat. 

 

4.3.1 Útlum vlivem p řízemního efektu 
 

Tento druh korekce je vypočítán na základě druhu povrchu terénu, nad kterým se hluk 

šíří, přičemž se rozlišuje povrch poltivý (tráva, obilí, nízké zemědělské kultury apod.) a 

odrazivý (beton, asfalt,  vodní hladina aj.). V útlumu způsobeného vlivem přízemního efektu 

je zahrnut i útlum vlivem vzdálenosti od zdroje hluku. 

 

Pro odrazivý terén platí: 

 

dD log8,91123,33574,50 −−= [dB]    pro d <8;1000> m   (5) 

 
1,4−=D  [dB]     pro d = 0 m 

 
kde d je vzdálenost pozorovaného bodu od zdroje v metrech. 
 

Pro vzdálenost d (0;8) m je v Novele metodiky [12] uveden vztah (6). O tom že není 

korektní bylo poukázáno v diplomové práci [4], kde byl odvozen nový vztah (7). Chyba 

původní rovnice spočívala v tom, že ve vzdálenosti blízké nule narůstá hodnota útlumu až na 

25 dB namísto 4,1 dB. 

d
D

8
log10−=  [dB]          (6) 

( )dD ⋅−−= 2,057,2log10  [dB]        (7) 

 

Pro pohltivý terén platí: 
 

5117

96
log78.8

22

+
+++=

h

hhd
D  [dB]       (8) 

kde d je vzdálenost pozorovaného bodu od zdroje <8;1000> m a  h je výška 

pozorovaného bodu nad zemí <1,5;30> m. 
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V diplomové práci [4] byla věnována pozornost parametru h a bylo zjištěno, že je 

vhodné určit výšku tak, aby byla zohledněna členitost terénu v daném úseku. Jeli průběh 

terénu takový že se zvuk šíří ve větší výšce viz obr. níže, je výsledný útlum menší naopak šíří-

li se zvuk v menší výšce pak je výsledný útlum větší. Postupuje se tak, že se nejprve 

v pravidelných intervalech se určí výška mezi terénem a úsečkou spojující body A a B viz obr 

níže. Nová výška posuzovaného bodu se vypočítá podle vztahu (9) tzn. určí se průměrná 

výška úsečky AB nad terénem, vynásobí se dvakrát a odečte se od ní výška zdroje zh . Do 

vztahu (8)  se namísto h dosadí h’ a tak dojde ke zohlednění členitosti terénu.  

z

n

i
i

h
n

h
h −⋅=
∑

= 2' 1  [m]         (9) 

kde ih  je výška i-tého profilového bodu nad terénem, zh  výška zdroje a n počet 

profilových bodů. 

 
Obr. 7 Výpočet náhradního parametru h’ na základě průměrné výšky (převzato z [4])  

 

V případě, že se mezi zdrojem A a posuzovaným bodem B nachází více druhů 

povrchu, počítá se průměrná výška vždy zvlášť pro každý úsek pohltivého terénu. 

 

4.3.2 Útlum vlivem zelen ě 
 

Útlum hluku vlivem zeleně se výrazněji projevuje až tehdy, kdy je šíře vzrostlého 

porostu větší než 20 metrů. S výškou porostu se při výpočtu neuvažuje. 

1,1

10
log18 







= b
D [dB]        (10) 

kde b je délka zvukového paprsku, který se šíří zelení (minimálně 20 m). 
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4.3.3 Útlum vlivem p řekážek 
 

Útlum vlivem překážek nastává tehdy, když mezi zdrojem a receptorem se nachází 

větší tuhá překážka např. terénní val, zeď či budova, která zabraňuje přímé viditelnosti. Za 

překážkou dochází ke zvukovému stínu podobně jako u stínu při šíření světla, který je závislý 

na rozměru překážky a na vlnové délce šířícího se zvuku. Pro bodové zdroje platí vztah (11). 

101111
2

log10
22

+



























−







++













−







+=
b

h
b

a

h
aD

λ
 [dB]   (11) 

kde λ  je vlnová délka a proměnné a, b a h geometricky popisují danou situaci  

viz obr. níže. Platnost vztahu je omezena podmínkou, aby λ>>a  a λ>>b . 

 
Obr. 8 Schéma šíření zvuku přes bariéru (převzato z [1]) 

 

Protože hluk ze silniční dopravy je složen z celého spektra vlnových délek, používá se 

proto vztah (12).  

( ) ( )18,0log67,218,0log47,1041,13 2 +−++= zzD  [dB]    (12) 

kde z je rozdíl dráhy zvuku přes překážku a vzdálenosti zdroje od posuzovaného bodu. 

 

 
Obr. 9 Budovy jako bariéra (převzato z [4]) 
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Předpokladem je, že bariéra je několikanásobně delší než vyšší. Tvoří-li zvukovou 

bariéru např. budova, bude v důsledku přírůstku zvuku z bočních stran výsledný útlum nižší. 

V takovém  případě lze pro posuzovaný bod vypočíst výslednou hodnotu hladiny akustického 

tlaku tak, že se nejprve vypočtou zvlášť hladiny pro šíření přes budovu a pro obě cesty kolem 

budovy. Pak se získané hodnoty sečtou podle vzorce (2). Případ vysvětluje obr. 6. Pro použití 

vzorce (12) se vypočtou hodnoty 1z  až 3z  jako rozdíl drah 1s  až 3s  a dráhy s. Vypočte se 

útlum 1D až 3D . Podle vzorce (1) se určí 321 ppp LLL ==  a od těchto hladin se odečtou 

vypočtené útlumy. Celková hladina akustického tlaku se pak vypočte akustickým součtem 

získaných tří hladin podle vzorce (2) [4]. 

Při hledání překážek na spojnici zdroje a posuzovaného bodu je využito analytické 

geometrie, kde se zjišťuje vzájemná poloha přímky a bodu v prostoru.  Z profilových bodů, 

které leží nad spojnicí AB viz obr. níže je vybrán ten, který svírá s bodem A (resp. B) největší 

úhel. Velikost dráhy přes překážku se spočítá jako součet vzdálenosti bodu A a prvního 

lomového bodu, vzdálenosti mezi lomovými body a vzdálenosti mezi druhým lomovým 

bodem a bodem B.  

 

Obr. 10 Způsob určovaní délky dráhy přes překážku (převzato z [4] ) 
 

4.3.4 Ostatní útlumy 
 

Kromě výše uvedených útlumů působí na akustický signál ještě další vlivy, které ho 

zeslabují, ale těžce se matematicky popisují a v oblasti hlukových studií se mohou 

v některých případech zanedbat. 

 

Jsou to: 

- Útlum zvuku vlivem mlhy, deště nebo sněhu 

- Útlum zvuku vlivem větru 
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- Útlum zvuku vlivem teplotních gradientů 

- Útlum zvuku vlivem absorpce ze vzduchu   

 

4.3.5 Přírůstek vlivem odraz ů od zástavby 
 

Podle toho, za jakým účelem se provádí modelování hluku se do výpočtu výsledné 

hladiny akustického tlaku počítá i s přírůstky, které vznikají vlivem odrazu akustických vln od 

překážek. Možné řešení výpočtu je popsáno v diplomové práci [4]. 

Poznámka: V této práci nebyl výpočet přírůstků vlivem odrazů od zástavby 

implementován. 

 

4.3.6 Výpočet celkového útlumu 
 

Zvuk, který se šíří od zdroje k receptoru může představovat dráhu, na které se střídají 

různé druhy povrchu terénu viz obr. 11 níže. Při výpočtu celkového útlumu je nutné vypočíst 

dílčí útlumy pro jednotlivé úseky. Chceme-li stanovit velikost útlumu např. pro druhý 

úsek 2D  viz obr. níže, vypočítá se útlum nad pohltivým terénem ve vzdálenosti 1d = 55 m, od 

kterého se odečte útlum vypočtený ve vzdálenosti 2d = 30 m viz vztah níže. Stejně se stanoví 

útlumy pro ostatní úseky a výsledný útlum mezi zdrojem a receptorem je jejich  

součet tzn. 28 dB. 
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Obr. 11 Příklad výpočtu útlumu pro sled odlišných druhů povrchu (převzato z [4]) 
 

Poznámka: V případě vzrostlé zeleně viz 3. úsek na obrázku se sčítá dohromady útlum 

pro zeleň a pro pohltivý terén. 
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5 Hluk z liniového zdroje 
 

Modelování hluku z liniového zdroje je nejčastěji spojováno s dopravou, protože je 

největším zdrojem hlukového znečištění. V této práci je proto pozornost věnována 

modelování hluku ze silniční dopravy. Způsob modelování hluku ze silniční dopravy je 

komplexně popsáno v Novele metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy [12] z roku 2004, 

která navazuje na původní metodiku a rozšiřuje ji. Výhodou této metodiky je oddělení imisní 

a emisní části výpočtového algoritmu, protože ji lze využít i pro modelování hluku z dopravy 

železniční, tramvajové apod.. V případě, že se zabýváme charakteristikami akustické energie, 

kterou generuje zdroj hluku jenom ve vztahu ke zdroji hluku jedná se o hlukové emise. 

V případě sledování akustické energie v místě jejího příjmu příjemcem, jde o hlukové imise.  

 

5.1 Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
 

Protože hladiny hluku ze silniční dopravy v čase kolísá, zavádí se tzv. ekvivalentní 

hladina akustického tlaku . aeqAL  je fiktivní hladina akustického tlaku A, která má stejné 

účinky na člověka během sledovaného časového úseku T, jako proměnlivá hladina 

akustického tlaku A za stejný čas [1]. Hladina hluku z dopravy se odvíjí jednak od skladby 

silničního proudu tj. poměru osobních a nákladních automobilů a jejich rychlosti. Mezi další 

faktory, které mají vliv na hlučnost vozidel patří režim práce motoru, mechanický výkon 

motoru, technický stav vozidla kvalita vozovky atd. V Novele metodiky [12] je vztah pro 

výpočet aeqAL , který však byl v diplomové práci [4] zpochybněn. Na několika modelových 

situacích bylo zjištěno že výsledná hodnota emise hluku není vždy korektní. Byl proto 

vysloven závěr, že výpočtový vztah byl vytvořen pouze na základě několika experimentálních 

měření na běžné komunikaci, tedy při určité skladbě dopravního proudu, kdy počet 

nákladních automobilů je nízký.  Pro výpočet AeqL  byl vybrán vztah (13) uvedený v [1], který 

byl doplněn o koeficient 3F  vyjadřující druh krytu vozovky. Tento vztah je možné použít pro 

jakoukoliv denní dobu a rychlost automobilů. Zajímavostí je, že zde platí pokles hladiny 

hluku o 3dB se zdvojnásobením vzdálenosti od zdroje stejně jako u lineárního zářiče.  
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kde d je vzdálenost od osy komunikace, ov  rychlost jízdy osobních automobilů, 

on počet osobních automobilů, nv  rychlost nákladních automobilů, nn  počet nákladních 

automobilů, 3F  koeficient vyjadřující druh krytu vozovky. 

Poznámka: V Novele metodiky [12] se při výpočtu ekvivalentní hladiny používá navíc 

faktor 2F  vyjadřující stoupání resp. klesání vozovky. Pro zjednodušení výpočtu se s ním 

v této práci dále neuvažuje. 

 

5.2 Výpočet hladiny hluku v posuzovaném bodě 
 

Vrstva představující silniční síť je rozdělená na úseky, které se od sebe liší skladbou 

dopravního proudu a rychlostí projíždějících vozidel. Každý úsek komunikace představuje 

samostatný lineární zdroj hluku, ve kterém se určí pomocná ekvivalentní hladina akustického 

tlaku ve vzdálenosti 7,5 m od osy komunikace. Pro stanovení )(iAeqL  mezi posuzovaným 

bodem a vybraným úsekem komunikace se postupuje tak, že se k pomocné hladině )5,7(AeqL  

tohoto úseku přičtou vypočtené korekce (přírůstky nebo útlumy) uvedené v kapitole 4.3. 

Výpočet se provede zvlášť pro každý úsek komunikace a celkovou hodnotu AeqL  

v posuzovaném bodě dostaneme akustickým součtem jednotlivých příspěvků podle  

vztahu (2).  

Problém nastává tehdy, je-li například nezanedbatelná část silničního úseku v místě 

posuzovaného bodu zastíněna překážkou, nebo je terén okolo silnice značně odlišného 

charakteru. Pak je možné tuto silnici rozdělit na úseky z posuzovaného bodu viditelné a 

neviditelné, jak uvádí literatura [2], a použít příslušné korekce, avšak např. stanovené výšky 

překážky není jednoznačné, protože různá výška překážky (odlišná překážka) může být na 

začátku neviditelného úseku i na konci tohoto úseku. Takový výpočet by pak mohl být, 

v závislosti na konfiguraci terénu, v některých místech značně  nepřesný. Rovněž určení 

druhu pokryvu terénu pří šíření zvuku od dlouhého úseku komunikace do posuzovaného bodu 

by nebylo jednoznačné [4]. 

Výše uvedeným problémům při výpočtu se lze vyhnout tak, že se liniový zdroj 

(komunikace) nahradí dostatečně hustou řadou bodů, které tento zdroj nahradí. Jako 

nejoptimálnější vzdálenost rozestupů mezi jednotlivými body nahrazující osu komunikace 

byla v [4] stanovena na 10 m. Při větší vzdálenosti by mohly vznikat v zástavbě falešné 

zvukové stíny a v případě kratší vzdálenosti by byl výpočet časově náročnější s minimálním 
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zvýšením přesnosti výpočtu. Pro libovolně dlouhý liniový zdroj  nahrazený řadou bodových 

zdrojů s rozestupy 10 m byla zavedena korekce, která činí +3,8dB (resp. -3,8dB).  

Hladina hluku )(iAeqL    pro vybraný receptor a i-tý bodový zdroj se vypočte jako rozdíl 

pomocné hladiny )5,7(AeqL  a příslušných korekcí, které určují velikost útlumu viz kapitola 4.3. 

Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vybraném receptoru pro všechny bodové 

zdroje se určí akustickým součtem všech )(iAeqL  podle vzorce níže. Tento postup se aplikuje 

na každý z receptorů. 
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6 Hluk z bodového zdroje 
 

Bodové zdroje hluku jsou takové, jejichž vyzařování akustické energie vychází 

z jednoho místa. S bodovými zdroji hluku se lze setkat například v oblasti průmyslu, kde 

mohou být zastoupeny např. stroji a dalšími zařízeními. Díky jedinečnosti těchto zdrojů hluku 

nejsou vždy k dispozici všechny potřebné údaje o jejich akustických emisních parametrech. 

Tyto parametry se získávají nejčastěji na základě měření. I u bodových zdrojů se při 

modelování hluku vychází z ekvivalentní hladiny akustického tlaku stejně jako u zdroje 

lineárního, v případě že hladina hluku v čase kolísá. Princip výpočtu je stejný jako u silniční 

dopravy viz kapitola 5.2 s rozdílem použití jiných výpočtových vztahů pro určení ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku a korekcí. Bodový zdroj může být specifický tím, že nevyzařuje 

svou akustickou energii do všech směrů stejně. V případě, že nejsou známy směrové 

charakteristiky zdroje, používají se při výpočtu naměřené hodnoty hluku v několika směrech  

obvykle pro několik frekvencí zvlášť.  

Typickým příkladem bodového směrového zdroje produkující zvuk resp. hluk je-li 

vnímán jako nežádoucí může být požární siréna. U takovýchto zdrojů jsou vyzařovací 

směrové charakteristiky známy a jsou k dispozici v podobě polárních diagramů. Polární 

diagramy jsou využívány i v jiných oblastech než je akustika, a to např. radiotechnice nebo 

meteorologii. 

 
Obr. 12 Polární diagram reproduktoru (převzato z [5]) 
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V případě reproduktoru určuje směrová charakteristika hladinu akustického tlaku v dB 

měřeného obvykle ve vzdálenosti 1 m od zdroje (střed reproduktoru) při udaném příkonu. Pro 

její zobrazení se používá výhradně polárních souřadnic. Protože směrovost je závislá na 

frekvenci, vykresluje se vždy několik křivek pro vybrané frekvence viz obr. výše. Polární 

diagramy jsou vytvářeny pro horizontální a vertikální řez, avšak existuje celá řada programů 

určených pro 3D  vizualizaci směrových charakteristik. Formáty, v nichž jsou uloženy 

směrové charakteristiky mají obvykle podobu  textových souborů, v kterých jsou 

zaznamenány hodnoty akustického tlaku pro úhly 0-360° s přírůstkem 1°. 

Jestliže se uvažuje se směrovostí zdroje zvuku postupuje se tak, že se určí úhel který 

svírá receptor a zdroj ve směru horizontálním a vertikálním, odečte se směrová charakteristika 

v obou směrech a vypočítá se skutečná hodnota akustického tlaku v daném směru dle  

vztahu (15) uvedeném v literatuře [8].  
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kde  (max)pL je maximální hladina akustického tlaku zdroje, )(αpL  je hladina 

akustického tlaku v horizontálním směru pro úhel α  a )(βpL  je hladina akustického tlaku ve 

vertikálním směru pro úhel β , který svírá zdroj a receptor. 

 



  24

7 Výběr programové vybavení 
 

Na základě nastudované problematiky modelování hluku bylo nutné provést výběr 

vhodného softwaru.  Pro modelování šíření hluku jsou vstupem vektorová, rastrová  a také 

textová data. Digitální model terénu je reprezentován rastrem  a vektorová data obsahují typy 

povrchů, budovy, silnice a bodové zdroje hluku.  V textových souborech jsou uloženy 

hodnoty směrové charakteristiky bodových zdrojů představující tzv. polární diagramy. 

Vzhledem k relativně velkému objemu dat, se kterými se při výpočtu manipuluje, byl vybrán 

databázový systém PostgreSQL, který s nadstavbou PostGIS umožňuje ukládat a spravovat 

prostorová data. Rovněž existuje dostatek Open source programových prostředků vhodných 

pro prohlížení geodat uložených ve „formátu“ PostGIS. Jako programovací jazyk byl vybrán 

Python, který má jednoduchou syntaxi a možnost přistupovat k databázi PostgreSQL 

prostřednictvím modulu psycopg. Pro práci s rastrovými formáty v prostředí Pythonu byla 

použita knihovna GDAL. Co se týče možností 3D vizualizace dat, nebyl nalezen žádný 

vhodný programový prostředek kromě programu GRASS, který by přímo dokázal 

vizualizovat prostorová data uložena v obvyklých formátech používaných v GIS a zároveň 

voxelovém formátu. Velkým nedostatkem programu GRASS byly omezené možnosti při 

vizualizaci 3D rastru. Řešením bylo použití  software jakým je Paraview, který slouží 

k vizualizaci vědeckých dat uložených ve formátu VTK,  ve kterém mohou být uloženy 

kromě 3D rastru i body, linie a polygony. Tyto programy obsahují bohaté možnosti při 

vizualizaci voxelových formátů. Jedná se o zobrazení horizontálních, vertikálních řezů, 

izolinií nastavení prahové hodnoty atd. Přestože tyto programy jsou využívány v mnoha 

oblastech, a to od chemie až po klimatologii,  u řady těchto aplikací chyběla kvalitní 

dokumentace popř. tutoriály. Zdá se, že v těchto oblastech je využití Open source nástrojů 

mnohem menší, než v oblasti GIS. Bližší specifikace jednotlivých použitých programových 

prostředků je níže. 

 

PostgreSQL  8.2 

PostgreSQL je relační databázový systém šířen pod BSD licencí, která je 

nejliberálnější ze všech Open source licencí. Byl vytvořen na Kalifornské univerzitě v 

Berkeley a za více než 15 let aktivního vývoje se z něho stal velmi silný nástroj.Vyznačuje se 

podporou všech rozšířených operačních systémů tzn. Linux, Unix (AIX, BSD, HP-UX,  

SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) a Windows. PostgreSQL umožňuje běh uložených 
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procedur napsaných v několika programovacích jazycích, a to v Perlu, Pythonu, jazyku C či 

PL/pgSQL. Podporuje standardy SQL92, SQL99 a je možné jej uživatelem rozšiřovat 

v mnoha směrech. 

 

PostGIS 1.2.1 

PostGIS představuje nadstavbu nad systémem PostgreSQL, která umožňuje ukládat a 

manipulovat s prostorovými daty. PostGIS je uvolněn pod GNU GPL licencí a datové typy 

spolu s funkcemi jsou definovány dle specifikace OGC "Simple Features for SQL". Hlavní 

výhodou je možnost zobrazení dat uložených v PostGISu v mnoha programových 

prostředcích např. Quantum GIS, Jump či UMN Mapserver. 

 

Quantum GIS 0.9  

Quantum GIS je programový prostředek uvolněn  pod licencí GNU GPL a je dostupný 

pro operační systémy Windows, Linux a Mac OS. Aplikace je určená zejména pro vizualizaci, 

ale také pro editaci geografických dat. Dokáže pracovat se všemi vektorovými formáty 

obsaženými v knihovně OGR a rastrovými formáty obsaženými v knihovně GDAL. Rovněž 

disponuje možností připojení dat ze systému PostGIS. Funkcionalita aplikace může být 

rozšířená pomocí několika přídavných modulů.  

 

Python 2.3 

Python je interpretovaný objektově orientovaný programovací jazyk vyvíjený jako 

Open source projekt. Je platformně nezávislý a běží na operačních systémech Windows, 

Linux/Unix a Mac Os X. Python lze použít pro psaní jednoduchých skriptů, ale i k vývoji 

velkých aplikací. V současné době je hodně rozšířen díky své jednoduché syntaxi a jeho 

obliba nadále stoupá. Obsahuje řadu modulů, přičemž pro práci s databázi PostgreSQL slouží 

modul psycopg. 

 

Poznámka: V současné době je k dispozici verze 2.5, avšak kvůli problémům 

s připojením knihovny GDAL byla použita verze 2.3. 

 

GDAL 1.4.3  

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) je Open source knihovna, která slouží 

pro přístup k rastrovým datům. Je používána i v řadě komerčních aplikací a v současnosti 
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podporuje více než 60 rastrových formátů. GDAL obsahuje řadu funkcí pro manipulaci 

s rastrem například transformaci, konverzi, převzorkování atd. 

 

MayaVi 1.5 

Jedná se o aplikaci, která slouží pro vizualizaci vědeckých dat. Je uvolněná pod licencí 

BSD a běží na  operačních systémech Linux, Windows a Mac OS. Celý program je napsán 

v Pythonu, a proto může být interaktivně používán z interpretu Pythonu. Hlavní nevýhodou je 

malý počet podporovaných formátů omezených na různé soubory dat požívajících strukturu 

VTK. 

 

Paraview 2.6.1 

Program ParaView byl vytvořen společností Kitware ve spojení s  Los Alamos 

National Laboratory (LANL). V současné době se na vývoji podílejí: Kitware, LANL, Sandia 

National Laboratory a Army Research Laboratory. Aplikace je uvolněná pod licencí BSD a  je 

k dispozici pro operační systémy Linux a Windows. Stejně jako program MayaVi je určena 

pro vizualizaci vědeckých dat, avšak ani zde není množství podporovaných formátů velké. 

 

GRASS GIS 6.2 

Tento programový produkt byl vyvíjen od roku 1982 U.S. Army Corps of 

Enginneer/CERL pro vojenské účely. Jedná se o Open source aplikaci uvolněnou pod licencí 

GNU GPL, která má v oblasti GIS vysoké postavení. V současné době je k dispozici pro 

operační systémy Linux, Mac OS i Windows. GRASS obsahuje více než 400 modulů 

sloužících pro práci s rastrovými a vektorovými daty, mezi nimiž je i modul pro export dat do 

voxelového formátu VTK. 
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8 Voxelový formát VTK 
 

Zkratka VTK (Visualization Toolkit) je označením knihovny vytvořené společností 

Kitware, která slouží pro zpracování a vizualizaci 3D dat. Její výhodou je částečná modularita 

a přenositelnost - je k dispozici pro operační systémy UNIX i Windows. Může být použita 

jako klasická knihovna pro C++, Javu nebo skriptovací jazyky Tcl či Python. VTK má 

několik propriteriálních formátů, které podporují různé typy mřížek, stejně jako různé 

způsoby uložení dat (ASCII, raw binary, compressed binary). Starý VTK formát používá 

jednoduchou textovou hlavičku mezi sekcemi dat, která je napsána v ASCII nebo binary a 

jméno souboru je vždy *.vtk, nezávislé na typu gridu. Nový formát založený na XML uzavírá 

sekce dat do značek. Přípony souborů pak závisí na typu gridu např. vtu pro nestrukturovaný 

grid nebo vtp pro polygonový grid. Výhodou formátu vtk je možnost ukládání bodových, 

liniových i polygonových dat.  

 

Struktura textového vtk souboru: 

 

# vtk DataFile Version 2.0 
Really cool data 
ASCII | BINARY 
DATASET type 
. . .  
POINT_DATA n 
. . . 
CELL_DATA n 
. . . 

 
1 . Verze souboru 

2. Hlavička, jejíž velikost je maximálně 256 znaků. V hlavičce se obvykle nachází 

     popis dat a další relevantní informace. 

3. Popis typu souboru, jedná se o ASCII nebo BINARY 

4. Datová struktura. Geometrická část popisuje geometrii a topologii dat. souboru. 

                Na začátku je klíčové slovo DATASET, za nímž následuje jeho typ.  

5. V páté části jsou uloženy hodnoty atributů. Úvodním klíčovým slovem je             

     POINT_DATA nebo CELL_DATA, za nímž následuje příslušný počet bodů nebo  

     buněk.                       

 

 

3 

1 
2 

4 

5 



  28

 

Data mohou být uložena do několika typů mřížek viz obr. níže. Jedná se 

strukturovanou mřížku, pravoúhlou mřížku, nestrukturovanou mřížku, polygonovou mřížku a 

pravidelnou mřížku.   Detailnější popis struktury formátu VTK uvádí literatura [13]. 

 

 
Obr. 13 Typy mřížek formátu VTK (převzato z [36]) 

 
Pravidelná mřížka (uniform grid) 

Buňky mají tvar krychle nebo kvádru o stejné velikosti. Tato struktura zaručuje malou 

velikost souboru, protože pro vymezení stačí znát souřadnici počátku a rozměr voxelu. 

 

Pravoúhlá mřížka (rectilinear grid) 

Buňky této mřížky mají tvar krychle nebo kvádru o různé velikosti, takže na osách 

musí být zadány intervaly mezi jednotlivými body. 

 

Strukturovaná mřížka (structured grid) 

Každý bod buňky má šest sousedů, které jsou určeny jejich pořadím, takže není 

potřeba zaznamenávat explicitní informace o souřadnici bodu. 

 

Nestrukturovaná mřížka  (unstructured grid) 

Ke každému bodu mřížky jsou přiřazeny jeho souřadnice a navíc informace o 

návaznosti mezi těmito body.  

 

Polygonová mřížka (polygonal grid) 

Mřížka je podobná nestrukturované s tím rozdílem, že se skládá z 2D buněk 



  29

9 Použitá data 
 

V této práci byla použita data z mapového díla DMÚ25 umístěná v souřadnicovém 

systému S-JTSK, která svým měřítkem odpovídají požadavkům pro modelování hluku. Byla 

použita vrstva budov, komunikací a vrstevnic, ze kterých byl vygenerován digitální model 

terénu ve formátu tif. Pro modelování hluku byla vybrána oblast nacházející se v městské části 

Ostrava Vítkovice viz příloha 4. Údaje o ekvivalentní hladině hluku na daných komunikacích 

byly přibližně určeny z hlukových map publikovaných na Portále veřejné správy ČR [40]. 

Data byla upravena do požadovaného tvaru, aby odpovídala všem náležitostem uvedených 

v kapitole 10.1. 
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10   Realizace úlohy 
 

Pro samotné modelování hluku i vizualizaci výsledků bylo potřeba využít několik 

programových prostředků. Na obrázku níže je schematicky znázorněno, jakou funkci plní. 

Data jsou uložena v databázi PostgreSQL a samostatných souborech. Soubory tif přestavují 

digitální model terénu a rastry s vypočtenými hladinami hluku. V souborech vtk jsou uloženy 

vypočtené hodnoty hladiny hluku v pravidelné 3D síti. Dále to je digitální model terénu a 3D 

modely budov, které byly exportovány do formátu vtk pomocí programu GRASS GIS. 

Skriptová aplikace byla naprogramována v jazyce Python, který umožňuje komunikovat 

s databází PostgtreSQL. Pro práci s rastrovými daty byla využita knihovna GDAL. Pro 

vizualizaci dat ve 2D byl použit program QGis, ve 3D pak MayaVi, který je jednodušší a 

Paraview, který nabízí širší možnosti vizualizace. 

 

 
 

Obr. 14 Použití programových prostředků 
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10.1   Vstupní data 
 

Jak již bylo dříve zmíněno pro modelování hluku jsou využívána rastrová a vektorová 

data. Nejprve je nutné provést jejich editaci do požadovaného tvaru a poté data vektorová 

importovat z formátu ESRI ShapeFile do databáze PostgreSQL. Níže je uveden přehled 

vstupních dat včetně jejich povinných atributů. Přesné názvy jednotlivých datových vrstev 

jsou stanoveny v příloze 1, která obsahuje popis a ovládání aplikace. 

 

Silniční síť (linie) 

Silnice je reprezentována linií představující její osu. V případě čtyřpruhových a 

šestipruhových komunikací se jízdní pásy posuzují jako samostatné zdroje hluku. Silniční síť 

je rozdělená na úseky, které začínají na křižovatce jedné a končí na křižovatce druhé. Jestliže 

se daný úsek skládá z více druhů krytu vozovky nebo se na daném úseku střídají hodnoty 

maximální povolené rychlosti, pak je tento úsek rozdělen na dílčí části. Potřená data o skladbě 

dopravního proudu lze získat z pravidelných statistických šetření, které provádí např. 

Ředitelství silnic a dálnic. 

Seznam atributů 

f3 - typ povrchu vozovky (uvedeno v [12]) 

car - počet osobních vozidel v daném časovém intervalu 

car_s - rychlost osobních vozidel 

lorry - počet nákladních vozidel v daném časovém intervalu 

lorry_s - rychlost nákladních vozidel 

laeq_db – ekvivalent. hladina akustického tlaku  (hodnota je dopočítána skriptem) 

 

Bodové zdroje hluku (bod) 

Bodová vrstva představuje samostatné zdroje hluku, které jsou popsány níže 

uvedenými atributy. Jestliže se  hluk skládá z více frekvencí, pak je vhodné pro vybrané 

frekvence vytvořit nové zdroje tzn. že na jednom místě se bude překrývat několik bodových 

zdrojů.  

Seznam atributů 

avg_z -    nadmořská výška umístění zdroje 

angle_h - horizont. orientace zdroje - měřeno ve stupních od severu ve směru 

                hodinových  ručiček 

angle_v - vertik. orientace zdroje - kladné hodnoty náklon nahoru,   
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    záporné dolů (-90,90) 

id - identifikátor příslušného polárního diagramu 

frequency - frekvence akustického signálu v Hz 

lp2_db – vyzařovaná hladina akustického tlaku v dB 

 

Směrové zdroje jsou doplněny o polární diagramy, které mají podobu  textových 

souborů, v nichž jsou zaznamenány hodnoty útlumu akustického tlaku v dB pro úhly 0-360°  

s přírůstkem 1°. 

 

Druh povrchu (polygon) 

Jedná se o polygonovou vrstvu obsahující atribut id, který rozlišuje 3 typy povrchu, a 

to odrazivý (hodnota 2) , pohltivý (hodnota 1)  a vzrostlou zeleň (hodnota 6). Co spadá do 

jednotlivých kategorií je přesně popsáno v kapitole 4.3.1.  

 

Digitální model terénu (rastr) 

Digitální model terénu musí být uložen ve formátu *.tif, kde hodnoty udávají 

nadmořskou výšku v metrech. Rozlišení rastru není přesně stanoveno, ale nemělo by překročit 

30 metrů. Je třeba brát v potaz členitost terénu. 

 

Zástavba (polygon) 

Zástavba představuje budovy, které jsou doplněny atributem avg_z udávající jejich 

výšku v metrech. Není vhodné použít vrstvu budov, která je velmi přesná a obsahuje mnoho 

detailů viz obr. níže z důvodu zpomalení výpočtu, protože při určování útlumu okolo budovy 

se počítá se všemi uzly. 

 

 
Obr. 15 Ukázka vhodných a nevhodných dat 
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Zájmová oblast (polygon) 

Vrstva obsahuje polygon vymezující zájmovou oblast, ve které je počítána hladina 

hluku. Vstupní data by měla přesahovat zájmovou oblast minimálně o 200 metrů, aby na její 

okraji nedošlo ke zkreslení výpočtu. 

 

10.2   Popis funkce aplikace 
 

Celý proces modelování je rozdělen na 3 základní části viz obr. níže. Nejprve se 

provede editace vstupních dat, vygenerování sítě receptorů a vytvoření pomocných dat. 

Následuje vlastní výpočet hladiny hluku v jednotlivých receptorech a na závěr se provede 

export sítě receptorů do voxelového formátu vtk nebo formátu tif. 

 

 
Obr. 16 Schéma celého procesu 

 

10.2.1  Příprava dat 
 

Zpracování vrstvy zdrojů 

V případě že se provádí modelování hluku z liniových zdrojů (silniční síť), je pro 

každý úsek vypočítána ekvivalentní hladina akustického tlaku. Následuje vygenerování nové 

bodové vrstvy, která nahrazuje liniový zdroj dostatečně hustou řadou bodů jak bylo 

vysvětleno v kapitole 5.2. Díky tomu je postup při modelování hluku z liniových a bodových 

zdrojů analogický a lze využít stejnou strukturu databáze, která se liší pouze v několika 

atributech. 
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Vygenerování receptorů 

Receptory jsou generovány jako body v pravidelné síti, aby mohly být posléze 

exportovány do voxelového formátu. Síť receptorů je v horizontální rovině vymezena 

polygonem představující oblast zájmu a ve vertikálním směru výškou stanovenou uživatelem. 

Rovněž rozestupy receptorů jsou ve všech třech směrech voleny uživatelem. Je-li požadováno 

vysoké rozlišení, je vhodné volit rozestupy receptorů od 2 do 5 metrů. Vyšší rozlišení by již 

nepřineslo zpřesnění, ale velké prodloužení doby výpočtu. Při modelování hluku ze 

silniční dopravy jsou vytvářeny hlukové mapy, které reprezentují hodnoty hluku ve výšce 1,5 

nebo 4 metry nad zemí. Pro liniové zdroje hluku je tedy možno volit, zda se bude počítat ve 

3D síti, nebo jen v určité hladině nad zemí a ve vybraném vertikálním řezu – tato možnost zde 

byla implementována z důvodu zrychlení doby výpočtu. 

 

Vytvoření pomocných dat 

Mezi receptory ležící na pomyslné spodní podstavě kvádru, který je vymezen 3D sítí 

receptorů a  všemi bodovými zdroji jsou vytvořeny spojnice. Takto nově vzniklá vrstva 

označena ln_network viz příloha č. 2 (struktura databáze) je využita pro vygenerování 

výškových profilových bodů na každé spojnici tj. tabulka pt_profile, která slouží pro výpočet 

útlumu vlivem překážek. Pro stanovení výšky profilových bodů je využit digitální model 

terénu a vrstva budov viz obr. níže. Nejprve jsou vygenerovány profilové body v pravidelných 

rozestupech, následuje vymazání bodů, které se nacházejí uvnitř budov a nakonec se na 

průsečíku obvodu budovy se spojnicí vygenerují body, ke kterým je přičtena i výška budovy. 

 

 
Obr. 17 Profilové body mezi zdrojem a receptorem 
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Tabulka v databázi označená jako ln_network_b představuje spojnice mezi receptory a 

zdroji stejně jako ve vrstvě ln_network s tím rozdílem, že jsou rozděleny na úseky podle typu 

povrchu terénu viz obr. níže. V tabulce pt_profile_b jsou uloženy výškové profilové body 

pouze pro úseky s pohltivým povrchem terénu. 

 

 
Obr. 18 Rozdělení linií na úseky podle typu povrchu 

 

Poslední tabulka v databázi má název results, do níž jsou ukládány mezivýsledky. 

Jedná se o hodnoty  útlumů způsobených překážkami a pohltivostí terénu, které jsou počítány 

mezi každým zdrojem a receptorem.  

 

10.2.2  Průběh výpo čtu 
 

Jak již bylo dříve zmíněno průběh výpočtu je pro liniové a bodové zdroje hluku 

analogický s rozdílem použití výpočtových vztahů. Mezi každým receptorem a bodovým 

zdrojem je určována hladina hluku, která na sledovaný receptor z vybraného zdroje dopadá. 

Výpočet je rozdělen do 3 částí, které tvoří samostatné moduly. Jedná se o výpočet útlumu 

vlivem akustické pohltivosti terénu, stanovení útlumu vlivem překážek a sumarizaci výsledků. 

Výpočet útlumů je popsán v kapitole 4.3 a výpočet výsledné hladiny hluku v posuzovaném 

bodě v kapitole 5.2. Pro zajištění maximálního výkonu byl algoritmus výpočtu koncipován 

tak, aby využito co nejvíce SQL dotazů s vyžitím vhodně volených indexů. 

 

10.3   Řešení 3D vizualizace 
 

Jedním z cílů práce bylo zajistit vizualizaci výsledků modelování hluku v podobě 

horizontálních a vertikálních řezů. Za tímto účelem byly vybrány programové prostředky 
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MayaVi a Paraview, které dokážou pracovat s voxelovým formátem vtk. Ve 3D scéně je 

možné zobrazit digitální model terénu i 3D budovy. Nevýhodnou je, že všechna data musejí 

být uložena ve formátu vtk. Na obrázku níže je ukázka vizualizace rastrových, vektorových a 

voxelových dat. 

 

 
Obr. 19 Zobrazení dat v programu Paraview (převzato z [20]) 

 
 

Výsledná síť receptorů s vypočtenou hodnotou hluku byla do formátu vtk exportována 

automaticky skriptem. Vrstva budov, silnic a dmt byla kvůli složitější struktuře exportována 

zvlášť pomocí programu GRASS konkrétně modulu v.out.vtk. Problém nastal u budov, které 

měly neobvyklý tvar, protože došlo ke špatnému propojení ploch viz obr. níže. Chyba však 

nebyla způsobena modulem v.out.vtk, ale v.extrude, který vytvoří z 2D polygonu 3D objekt. 

Problém byl vyřešen rozdělením budov na více částí.  

 

Obr. 20 Chybná 3D vizualizace budov 
 

Export budov do vtk: 

v.extrude input=budovy output=budovy3d  elevation=teren hcolumn=AVG_Z  

v.out.vtk i=budovy3d o=budovy.vtk feature=area 



  37

Export DMT do vtk: 

r.out.vtk i=dmt elevation=dmt o=dmt.vtk –t 

 
10.4   Přesnost a použitelnost modelu 
 

V této práci bylo využito poznatků a navržené metodiky z diplomové práce [4], která 

vycházela z Metodiky modelování hluku silniční dopravy a upravovala ji. Přesnost modelu 

byla v [4] porovnávána s programem HLUK+ a výsledky byly považovány za velmi dobré. 

V některých částech modelovaného území se vyskytovaly pouze drobné rozdíly, které 

dosahovaly odchylky cca 2dB. Jedná se o dobrý výsledek, protože ve výpočtu nebyly 

zahrnuty všechny vlivy např. meteorologické a další. I v této práci nebyly tyto vlivy 

implementovány, protože by se na úkor malého zpřesnění neúměrně zvýšil výpočetní čas. 

Větší pozornost je lépe věnovat přesnosti vstupních dat, zejména správnosti údajů 

popisujících samotný zdroj hluku. 

Vytvořená aplikace je primárně určená pro oblast městské zástavby, ale je použitelná i 

pro otevřená prostranství. Je třeba vzít v potaz, že aplikace neřeší složitější situace jako je 

mimoúrovňové křížení komunikací, umístění komunikací v zářezu na náspu atd., kde chování 

hluku je jiné. Rovněž je nutné si dát pozor na území s výraznou členitostí terénu. 
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Závěr 
 

Vytvořená skriptová aplikace splňuje všechny požadavky, které byly uvedeny v zadání 

diplomové práce. Nevýhodou je časová náročnost výpočtu, avšak díky modulárnímu řešení a 

uložení dat v databázi by bylo možné tento nedostatek eliminovat využitím sdíleného výpočtu 

na více PC. Vzhledem k omezené možnosti výběru programových prostředků pouze na 

programy z řady Open source, bylo potřeba pro dosažení výsledků kombinovat několik 

programů dohromady. V oblasti 3D vizualizace nebyla nalezena žádná aplikace, která by 

dokázala na požadované úrovni pracovat s voxelovým formátem a zároveň formáty 

používanými v GIS. Nevýhodou řešení 3D vizualizace v této práci je nutnost exportu 

veškerých dat uložených v databázi PostgreSQL/Postgis do voxelového formátu vtk. 

Aplikace nalezne uplatnění především při provádění nezávislých studií menších 

územních celků. Může být použita pro modelování hluku ze silniční dopravy za účelem 

vytvoření hlukové mapy nebo zjištění počtu obyvatel zasažených nadměrným hlukem apod. 

Modelování hluku z bodových zdrojů, lze využít nejen k analýze současného stavu, ale i 

k úlohám optimalizace pokrytí např. požárních sirén či obecního rozhlasu, kde je potřeba 

počítat se směrovými vyzařovacími charakteristikami zdrojů akustického tlaku. Eventuálním 

rozšířením aplikace by byla možnost implementace metodiky pro kolejovou dopravu nebo 

metodiky pro modelování hluku z průmyslových zdrojů. 

Dalším přínosem práce je ukázka toho jakým způsobem lze efektivně zpracovávat 

prostorová data s využitím Open source produktů. Přístup k realizaci cíle by mohl být 

inspirací pro řešení podobných úloh.  
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Příloha č. 1 - Ovládání a popis skriptové aplikace 

 

Prostorová data musí být importována do databáze PostgreSQL manuálně. Polární 

diagramy, které jsou uloženy v textových souborech se importují automaticky. Název 

textových souborů vychází z hodnoty atributu id zdroje. Např. jestliže id=36, pak název 

souboru pro horizontální diagram je 36h.txt a vertikální diagram 36v.txt. Digitální model 

terénu musí mít název dmt.tif a musí být umístěn spolu s polárními diagramy ve stejném 

adresáři v jakém jsou uloženy skripty. Názvy vrstev musí být následující. 

silnice   liniové zdroje hluku 

pt_receptors bodové zdroje hluku 

oblast   zájmová oblast 

landcover rozdělení území podle typu povrhu terénu 

budovy  vrstva budov 

 

main.py 

Po zadání vstupních parametrů se hlavním skriptem spouští celý výpočet. Pro 

modelování hluku z liniového zdroje se proměnné type přiřadí hodnota „traffic“,  z bodového 

zdroje hodnota „common“. Následuje zadání parametrů pro připojení k databázi, v níž jsou 

uložena vstupní data viz část zdrojového kódu níže. Dále se nastavují hodnoty rozestupů 

receptorů v horizontálním a vertikálním směru. Rovněž se udává, jak vysoko nad zemí má být 

nejvyšší hladina receptorů. Po spuštění skriptu jsou do textového souboru info.txt ukládány 

informace o průběhu výpočtu.  

type = "traffic"     # hodnoty "common"  nebo  "traffic" 
constr = 'host=localhost dbname=pokus6 user=postgres password=84zz' 
processInputData3D.generateReceptors(40,7.0,5.0,constr)  
# rozestup receptoru v osach x a y je 40m, rozestup ve smeru osy z 7 m a nejvyssi bod je ve 
vysce 5 metru nad zemi 
 

main2.py 

Slouží pro opakované spuštění celého výpočtu, kde na vstupu byly změneny pouze 

parametry zdrojů hluku. 

 

cleanDatabase.py 

Provede vymazání databáze pro opakovaný výpočet. 
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checkInputData.py 

Slouží pro kontrolu vstupních dat. V případě, že je nalezena chyba dojde k zastavení 

běhu programu a výpisu chybového hlášení. 

 

processInputData3d.py 

generateReceptors()  

Vygenerování receptorů v zájmové oblasti. 

 generateSources() 

 Převod liniového zdroje na bodový . 

 generateNetwork()   

Vytvoření sítě spojující všechny zdroje a receptory v 1. výškové hladině. 

Receptory v dalších hladinách se na ně odkazují prostřednictvím atributu gid0. 

 disjoinNetwork() 

Rozdělení sítě linií vytvořené v generateNetwork() na úseky podle typů 

povrchů. 

generateProfile() 

Vygenerování výškových profilových bodů na spojnicích zdrojů a receptorů. 

 generateProfileBuilding() 

 Vygenerování profilových bodů s využitím vrstvy budov viz kapitola 10.2.1. 

 convertBuilding2line() 

 Konverze budov datového typu polygon (multipolygon) na liniovou vrstvu. 

calculateLp() 

Pro každou spojnici receptor-zdroj se vypočítá hodnota akustického tlaku podle 

směrové charakteristiky a výsledek se uloží do atributu lp1_db tabulky results. 

loadPattern2Database() 

Načtení polárních diagramů z textových souborů do databáze. 

  

processInputData25d.py 

generateReceptors() 

Vygenerování vrstvy receptorů pro případ výpočtu hluku ze silniční dopravy 

v jednom horizontálním a vertikálních řezech. 

 

roads2line.py 

Převod vrstvy silnic datového typu multilinestring na linestring. 
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surfaceLoss3d.py 

Výpočet útlumu vlivem akustické pohltivosti terénu (odrazivý, pohltivý). Hodnoty 

útlumů jsou ukládány do atributu surface_db tabulky results. 

 

 barrierLoss.py 

Výpočet útlumu vlivem překážek pro liniové zdroje hluku. 

 

barrierLoss2.py 

Výpočet útlumu vlivem překážek pro bodové zdroje hluku. 

 

calculate_total.py 

Výpočet výsledné hladiny akustického tlaku v receptorech jako součet příspěvků ze 

všech zdrojů hluku. 

 

featureTool.py (modul pro konverzi typů geoprvků.) 

poly2mline() 

 Převede polygon na multilinestring. 

mline2line()  

 Převede multilinestring na  linestring. 

line2point() 

Převede linestring na body reprezentující linii. 

 

pixel_reader_3.py 

Provádí čtení hodnot rastru. 

 

repairReceptors.py 

Slouží pro dopočítání hodnot hladiny hluku pro receptory na  okrajích budov na 

základě okolních receptorů, aby ve výsledném rastru nebyly vidět při vizualizaci díry. 

 

export2Vtk.py 

Modul pro export sítě receptorů do voxelového formátu vtk. 

 

export2raster.py 

Modul pro export receptorů vybraného horizontálního řezu do rastru
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Příloha č. 2 – Schéma relační databáze
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Příloha č. 3 - Ukázka výsledků modelování hluku z bodového zdroje 

 

V zájmové oblasti byl umístěn fiktivní zdroj, jehož směrovost byla popsána polárním 

diagramem viz obr níže. V programu MayaVi bylo provedeno vyobrazení situace pomocí 

horizontálních a vertikálních řezů viz obr. níže. 

 

Vlastnosti zdroje: 

λ = 6000 Hz 

pL = 120 dB 

Avg_z = 255 m 

Angle_h = 0 

Angle_v = -3 

 
 

Obr. 3-1 Směrová charakteristika zdroje 
 
 

 
Obr. 3-2 3D vizualizace šíření hluku z bodového zdroje 
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Obr. 3-3 Vypočtené hladiny hluku z bodového zdroje
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Příloha č. 4 - Ukázka výsledků modelování hluku ze silniční dopravy 
 

Modelování hluku bylo prováděno pro městkou část Ostrava Vítkovice na území o 

velikosti 0,8 2km , viz mapový výstup níže. Ekvivalentní hladina akustického tlaku byla 

počítána ve výšce 1,5 metru nad zemí. Dále byl proveden výpočet ve vybraném vertikálním 

řezu viz obr. 5-2. Hodnoty ekvivalentních hladin na komunikacích byly přibližně stanoveny 

z hlukových map uveřejněných na Portále veřejné správy. Porovnání výsledků však není 

možné, protože hladiny hluku byly rozděleny v kategoriích po 5dB. 

 
Obr. 5-1 3D vizualizace hluku ze silniční dopravy 

 

 
Obr. 5-2 Zobrazení vertikálního řezu napříč komunikací 
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Obr. 5-3 Vypočtené hladiny hluku ze silniční dopravy
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Příloha č. 5 - Obsah přiloženého CD-ROM 
 

Přiložené CD obsahuje tyto hlavní adresáře 

 

/aplikace Adresář obsahující programovou část diplomové práce 

/data  Vstupní data a data, která jsou výsledkem modelování 

/text_dp Text diplomové práce ve formátu PDF 

 

 


