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V Liberci 12. ledna 2009 
Tisková zpráva 

HLUK Z TECHNICKÉHO ZASNĚŽOVÁNÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU VESEC V LIBERCI 

V prosinci loňského roku přijala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále 
KHS LK) 8 stížností na hluk ze sněžných děl od obyvatelů Vesce. KHS LK provedla měření hluku, 
jakmile to umožnily klimatické podmínky pro zasněžování  (výroba technického sněhu je možná při 
teplotě méně než -3 st.C) a to v chráněném venkovním prostoru stavby -  2m před fasádou – u nejvíce 
exponovaného objektu. 

Bez ohledu na závěry z měření bylo jednáno s organizátory SKI 2009 o provedení technických              
a organizačních opatření, která by vedla ke snížení hluku pro obyvatele přilehlých oblastí. Ta spočívají   
v použití sněhových děl v tichém provozu, v rozmístění sněhových děl tak, aby v blízkosti bytové 
zástavby byla používána tichá děla a k upřednostňování denní doby pro výrobu technického sněhu              
a omezení noční doby zasněžování tak, aby byla dodržena přípustná  noční hladina hluku zejména pro 
vnitřní prostory.  

Výsledky měření ze dne 27.12.2008 prokázaly velmi malé překročení hlukových limitů pro noční dobu 
o 1,3 dB ve venkovním prostoru. Oprávněně tak lze předpokládat, že v chráněných vnitřních prostorách 
staveb nebyl překročen noční limit pro vnitřní prostor (30dB).  

Organizátoři SKI 2009 provozující sněhová děla jako zdroje hluku využili zákonné možnosti a v lednu 
2009 požádali o časově omezené povolení provozování zdroje hluku - sněžných děl - v lyžařském areálu 
Vesec, při jejichž provozu by mohlo dojít k nedodržení hygienických limitů hluku stanovených 
v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  a to  pro 
noční a denní dobu v chráněných venkovních prostorech nejbližších obytných staveb, na období od 
6.1.09 do 1.3.2009 o 5dB v noční době a o 10 dB v denní době.  

V souvislosti se žádostí o mírnější hygienický limit se organizátoři SKI 2009 zabývali možnostmi 
omezit hluk na rozumně dosažitelnou míru a zvažovali účelnost nákladů, které by mohly být vynaloženy 
na různá technická a organizační protihluková opatření. Jako účinná se ukázala organizační opatření 
spočívající v regulaci počtu sněžných děl provozovaných současně na různých místech lyžařského 
areálu.  

KHS LK se zabývala otázkou míry zdravotního rizika vyplývajícího z expozice obyvatel hluku o 
intenzitě 40 až 45 dB v chráněných venkovních prostorech staveb v noční době a 50 až 60 dB v denní 
době a došla k závěru, že je přijatelná mj. i proto, že při zavřených oknech obytných staveb lze 
předpokládat dodržení hygienických limitů hluku pro chráněné vnitřní prostory staveb. Legislativou 
stanovené hlukové limity jsou navíc nastaveny na dlouhodobou expozici hlukem. 

KHS LK po posouzení všech podkladů konstatovala, že hluk bude těmito opatřeními omezen na 
rozumně dosažitelnou míru a časově omezené povolení vydala.  

Dodržováním stanovených opatření včetně míry hlučnosti z technického zasněžování ve sportovním 
areálu Vesec se bude KHS LK průběžně zabývat.  
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK   


