
Národní hluková observatoř České republiky vyhlašuje soutěž
o nejzdařilejší protihlukový počin, uskutečněný v roce 2006 na území 

České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky.

ročník národní soutěže

Oceněné projekty postoupí do 13. ročníku 
evropského �nále „Decibel d´Or 2006“, vyhlášeného za podpory francouzského Minister-

stva životního prostředí a místního rozvoje předsedkyní francouzské Národní rady pro hluk, 
paní Marcelle Ramonet, které proběhne v listopadu 2006 v Paříži.
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Národní hluková observatoř České republiky, 
složená z lékařů, vědců, pedagogů, politiků, advokátů 

a manažerů, ze státní správy, municipality i soukromého 
sektoru, letos poprvé v České republice, Slovenské 

republice a Polské republice ocení výrobky, materiály 
a služby, významně přispívající ke zlepšení životního 

prostředí snížením hluku, a to uspořádáním 
soutěže „Zlatý decibel 2006“.

Zlatý decibel 2006

Nadnárodní společnosti, ale i  malé a střední podniky a průmyslové korporace, velká 
města nebo malá společenství, odborné spolky nebo spolky ochrany vlastníků, 

vzdělávací zařízení od mateřské školy po univerzitu – vy všichni můžete zhodnotit 
svou snahu, kterou jste vynaložili ke zlepšování životního prostředí a odhalit 

originalitu a účinnost při realizaci vašich nápadů, které budou oceněny trofejemi, 
jejichž předání se uskuteční v říjnu 2006 v Praze.

Sdělte a zhodnoťte váš inovační program, týkající 
se snížení hlučnosti a zlepšení životního prostředí tím, 

že se zúčastníte národní soutěže „Zlatý decibel 2006“.

Můžete soutěžit ve čtyřech následujících kategoriích:

Město nebo doprava
která zahrnuje činnosti územních orgánů, jakož 
i podněty ke snižování hluku v dopravě.

Aktivity a vzdělávání
která hodnotí činnosti asociací, školních zařízení nebo 
podniků  se zaměřením zlepšit chování obyvatel ČR, SR 
a PR. 

Výrobky a nové technologie
která odměňuje výrobky a materiály, zhotovené podniky 
ke snížení hluku stejně jako metody a software, konci-
pované projektovými kancelářemi pro oblast hluku 
v životním prostředí.

Akustické materiály
která hodnotí izolační, absorpční a antivibrační materiály.

Podmínky soutěže a formuláře pro kandidáty 
naleznete na www.nho.cz

Pro přihlášku a více infor-
mací o průběhu soutěže 

kontaktujte prosím:

Porota vybere více přihlášek pro každou z kategorií, mezi 
kterými bude vybrán jeden laureát. Vybraní laureáti se 

mohou pyšnit udělením ocenění Zlatý decibel.

Zápis kandidátů a předání nominovaných projektů 
bude ukončeno ve čtvrtek 7. září 2006.

Ing. Ivo Vaněk
president 

Národní hluková observatoř ČR
U Dubu 1614/3
147 00 Praha 47 - Braník
Česká republika
Mob: (+420) 602 725 033 
Fax:  (+420) 244 467 897 
E-mail: ivo.vanek@nho.cz



Zlatý decibel 20062006

ročník 
národní 
soutěže

1991
město Nancy
společnost Techno�rst, skupina Acial

1992
Centre Interclub Vélivole Vasges
Alsasko
společnost Placoplatre a SCREG-EST

1993
Město Grenoble, město Nantes, společnost 
„Ecovert environnement“, společnosti  „Hart 
Laborde“ a  „Générale de Restauration“, železniční 
společnost  „SNCF“, společnost autoroutiere 
„Escota“

1994
Město Saint-Tropez, město Strasbourg, 
společnost  „OXXO“, společnost  „OTIS“, dopravní 
společnost  „RATP“

1995
Společnost  „IRB“, společnost  „COLAS“, společnost 
„PITANCE“,   skupina IRB

1996
Obchodní řetězec  „FNAC“, Spolek „Architektura 
a Průmysl“, nadace  „Nicolas Hulot“, společnost 
„CITEC“, společnost  „PEUGEOT - motocykly“

1997
Společnost  „Pařížská společnost pro ústřední 
topení“, společnost  „Saint-Gobain – sklo“, 
asociace  „Rozumět a konat “, společnost  „Bratři 
Ponticelli“, �rma  „Renault užitková vozidla“, 
Pařížská radnice, Centrum průmyslového 
vzdělávání v Andrésy

1998 – 1999 
město Amiens, společnost „KNAUF“, asociace „
3, 4, 5“, společnost  „ELM Leblanc“, město 
Bobigny, profesionální gymnázium „Eugene 
Guillaume de Montbard“, město Boulogne-
Billancourt, společnost  „Rhone-Poulenc - SIMIRE“

2000
město Modena (Itálie), společnost „Saint Gobain 
Isover“, společnost  „Florida d´Agen“, společnost 
„Moderní komfort“ z města Poitiers, regionální 
centrum současných hudebních žánrů kraje 
Poitou-Charentes

2001
město Madrid (Španělsko), společnost „Renault 
a.s.“, společnost  „BPB Placo“, sjednocený odbor 
pro výzkum a ochranu životního prostředí 
departementu Haute Garonne

2003
společnost „Autoroutes du Sud de la France“ 
(Dálnice jihu Francie), Jednota aglomerace „Nice 
– Azurové pobřeží“, �rma  „Electrolux“, �rma 
„Saint-Gobain Glass“ a  „Brémaud Production“, 
společnost „Air liquide welding SAF“, Krajské 
ředitelství sanitárních a sociálních věcí departe-
mentu Indre, Regionální ředitelství oblasti Centre 
a společnost ADS-Com

2005
společnosti  „COLAS“,  „KAERYS“ a  „LAFARGE 
PLATRES“, Institut pro ochranu životního 
prostředí oblasti Territoire de Belfort, 
úřad pro boj proti hluku departementu Isere.
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K obdržení přihlášek pro uchazeče vyplňte následující údaje a zašlete na adresu 
Národní hlukové observatoře České republiky.

EVROPŠTÍ LAUREÁTI, vyznamenaní od roku 1991

E-MAIL


