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V této příloze jsou uvedena všechna analyzovaná kritická místa priority I, která byla 
vymezena v souladu s příslušnými právními předpisy, pouze na základě předaných výsledků 
SHM 2012 aglomerace Praha. Je nutné konstatovat, že vzhledem k časovému posunu 
vypracování akčního plánu, který měl být pořízen v roce 2013 a byl opožděn z důvodu 
zdržení zpracování a předání SHM 2012 a vzhledem k tomu, že další kolo SHM by mělo 
probíhat v letech 2017/2018, je v mnoha případech kritických míst konstatováno, že již 
došlo k určité nápravě a tím i v současnosti k možnému zániku či prostorovému zmenšení 
původně vymezeného kritického místa.  Kritická místa tedy reflektují stav hlukového 
zatížení k datu zpracování SHM 2012 – aglomerace Praha. Zpracovatel AP vzal v úvahu 
v rámci hodnocení kritických míst ze silniční dopravy i poskytnutý podklad „Vyhodnocení 
rozdílu emise hluku silniční dopravy v roce 2015 a 2014 na území hlavního města Prahy“ 
ze září 2016 po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka. Pro lepší odlišení těchto míst 
jsou jednotlivé lokality barevně odlišeny následujícím způsobem:  

 červeně podbarvená lokalita – kritické místo priority I dle SHM 2012 

 fialově podbarvená lokalita – kritické místo priority I dle SHM 2012 již vyřešené 

nebo částečně vyřešené 

 žlutě podbarvená lokalita – kritické místo priority II dle SHM 2012 

 hnědě podbarvená lokalita – kritické místo priority II dle SHM 2012 již vyřešené 

nebo částečně vyřešené 

Níže popsané možnosti protihlukových opatření lze použít v mnoha případech i pro řešení 
kritických míst II. priority. V přílohách č. 3 a 4 jsou uvedena všechna plánovaná či již 
realizovaná protihluková opatření, která jsou pro přehlednost barevně odlišena spolu 
s číslem kritického místa, ke kterému je opatření vztaženo. 

Vzhledem k úzkému uličnímu profilu ve většině lokalit s výskytem kritických míst je možné 
navrhnout protihluková opatření ve formě rekonstrukce komunikace a tramvajové trati, 
která jsou již také plánována správcem komunikací a dopravním podnikem (viz přílohy 
3 a 4). V místech s nižším počtem křižovatek je možné prověřit realizaci nízkohlučného 
krytu vozovky. V případě, že není možné již více snížit hlukové zatížení dostupnými a 
známými protihlukovými opatřeními, je vhodné přistoupit k realizaci individuálních 
protihlukových opatření (IPHO), např. ve formě výměny oken, resp. prověření zvukové 
izolace obvodového pláště zasažených objektů, podle skutečně zjištěných hladin 
akustického tlaku na fasádách zasažených objektů. Popis možných protihlukových opatření 
je uveden v souhrnné zprávě v kapitole D.1 a D.3. 
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ID Název KÚ Ulice Popis úseku 

2 Střížkov Liberecká 

V ulici Liberecká bylo lokalizováno kritické místo v blízkosti 
bytového domu v severní části komunikace. V okolí řešeného úseku 
komunikace se nachází bytový dům o výšce 9 NP. Komunikace je 
čtyřpruhová, směrově dělená, nejvyšší dovolená rychlost v úseku je 

80 km/h. Hlavním zdrojem hluku je automobilová doprava. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V lokalitě je možné realizovat následující opatření pro snížení hluku z provozu na komunikaci 

Liberecká: 

1. Instalace zařízení pro kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti (úsekové měření 
rychlosti), které zajistí, aby nejvyšší dovolená rychlost na komunikaci Liberecká nebyla 
překračována. 

2. Realizace nízkohlučného krytu vozovky na komunikaci Liberecká. 

3. Kdyby i po výše uvedených protihlukových opatřeních bylo na základě výsledků měření 
hluku zjištěno, že dochází k překračování hygienického limitu, dalším protihlukovým 
opatřením pro snížení počtu ovlivněných obyvatel by mohla být protihluková stěna. 
Parametry protihlukové stěny musí vycházet z návrhu odborného akustického posouzení. Dle 
sdružení Střížkovská občanská solidarita je jediným možným řešením zastřešení komunikace 
v délce 250–300 m. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 200 v případě 
realizace výše uvedených opatření. V rámci dlouhodobého výhledu se předpokládá významné snížení 
hlukové zátěže dobudováním severovýchodní části Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka – 

Balabenka – Štěrboholská radiála a dobudováním Silničního okruhu kolem Prahy staveb 518 a 519. 
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6 
Dejvice, 
Bubeneč 

Jugoslávských 
partyzánů, 

Podbabská 

V ulicích Jugoslávských partyzánů, Terronská a části ulice 
Podbabská po nádraží Praha – Podbaba byla lokalizována kritická 
místa. V okolí řešených úseků se nachází převážně zástavba 
bytových domů o výšce 4 až 6 NP. V řešených úsecích je vedena 
tramvajová doprava po zrekonstruovaném zatravněném 
tramvajovém pásu. Komunikace jsou směrově dělené tramvajovým 
pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V uvedené lokalitě proběhla v roce 2011 rekonstrukce tramvajové tratě spočívající v nahrazení části 
úseku živičného povrchu travnatým povrchem a v části úseku v usazení kolejnic do živičného 
povrchu s pryžovými bokovnicemi. V dlouhodobém výhledu je plánováno prodloužení tramvajové 
trati v úseku Nádraží Podbaba – Suchdol. Tato stavba by mohla pomoci přetížené komunikaci 
Jugoslávských partyzánů, kde dochází k častým kongescím individuální automobilové dopravy 
i autobusů MHD. Pro snížení hluku ze silniční dopravy je navrhováno prověření realizace 

nízkohlučného povrchu. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování 
severní části Silničního okruhu kolem Prahy (stavby 518 a 519). Počet obyvatel, u kterých by se 

snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 400. 
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7 Libeň 

Vosmíkových, 
Zenklova, 

Primátorská 

V ulici Vosmíkových, a na části ulic Zenklova a Primátorská byla 
lokalizována kritická místa. V okolí řešených úseků komunikací se 
nachází převážně zástavba bytových domů o výšce 3 až 5 NP. 
V ulici Zenklova je vedena tramvajová doprava po velkoplošných 
BKV panelech. Komunikace je dvoupruhová, obousměrná, v ulici 
Zenklova v úseku od křižovatky s ulicí Vosmíkových po konec 
řešeného úseku je povrch vozovky tvořen dlažebními kostkami. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V uvedeném úseku je v roce 2018 plánována rekonstrukce tramvajové tratě. Pro snížení počtu 
ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je nutné vyměnit dlažební kostky, které tvoří 

větší část povrhu ulice Zenklova, za živičný, případně nízkohlučný kryt vozovky. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 600. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování 
severovýchodní části Městského okruhu a výstavba Libeňské spojky mezi MO a silnicí 

Liberecká/V Holešovičkách. 
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9 Holešovice 
Ortenovo nám., 

Komunardů 

V ulici Komunardů a na Ortenově náměstí bylo lokalizováno 
kritické místo mezi ulicemi Osadní a Jateční. V okolí řešeného 
úseku se nachází převážně zástavba bytových domů o výšce 5 až 
6 NP. V úseku je vedena tramvajová doprava. Ulice Komunardů 

je směrově dělená tramvajovým pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Tramvajová trať a přilehlá komunikace byla v severní části ulice Komunardů rekonstruována 
v letech 2013–2014. TT v ulici Plynární byla rekonstruována v roce 2015 v úseku Železničářů – 
Ortenovo náměstí. V roce 2020 je plánována rekonstrukce TT v jižní části ulice Komunardů v úseku 

Vltavská–Dělnická.  

V roce 2014 proběhla rekonstrukce jižní části komunikace Komunardů spočívající ve výměně krytu 
z dlažebních kostek za živičný povrch. Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu 
(měl být pořízen v roce 2013), z důvodu zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto případě 
předpokládat, že již došlo k významnému zlepšení akustické situace a tím i v současnosti 
k možnému zániku či prostorovému zmenšení zde analyzovaného kritického místa. Kritické místo 

tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 2012. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vlivem realizovaného opatření by se měla akustická situace v tomto 

místě výrazně zlepšit. Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován 
na cca 800. V dlouhodobém výhledu by část automobilové dopravy odvedlo komunikační propojení 

Bubenské nábř. – Jankovcova včetně mostu přes Vltavu spojující Holešovice a Karlín. 
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11 Vysočany Kolbenova 

V ulici Kolbenova bylo lokalizováno kritické místo mezi 
křižovatkou s ulicí Poštovská a náměstím Organizace spojených 
národů.  V okolí řešeného úseku komunikace se nachází převážně 
zástavba bytových domů o výšce 4 až 6 NP. V ulici Kolbenova je 
vedena tramvajová doprava po velkoplošných BKV panelech. 

Komunikace je směrově dělená tramvajovým pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V úseku Poliklinika Vysočanská – Nový Hloubětín je v letech 2017–2018 plánována rekonstrukce 
tramvajové tratě. 

Pro snížení hluku ze silniční dopravy je navrhováno prověření realizace nízkohlučného povrchu. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 300. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování 
severní části Silničního okruhu kolem Prahy (stavba 520). 
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15 Holešovice 
Bubenská, 

Veletržní 

V ulicích Bubenská a části ulice Veletržní v úseku od křižovatky 
s ulicí Veletržní byla lokalizována kritická místa. V okolí 
řešených úseků komunikací se nachází převážně zástavba 
bytových domů o výšce 3 až 7 NP. Hlavním zdrojem hluku je 

automobilová doprava. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Z výsledků modelového porovnání před a po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka lze 
konstatovat, že emise hluku z provozu silniční dopravy klesla v noční době o 1,7 dB na komunikaci 
Veletržní a o 0,6 dB na komunikaci Bubenská. Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního 
plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto případě 
předpokládat, že již došlo k významnému zlepšení akustické situace a tím i v současnosti 
k možnému prostorovému zmenšení kritického místa. Kritické místo tedy reflektuje stav hlukového 
zatížení k datům zpracování SHM 2012. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vlivem realizovaného opatření by se měla akustická situace v tomto 
místě výrazně zlepšit a je tedy možné očekávat snížení počtu ovlivněných obyvatel nad mezní 

hodnotou. Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Pro další snížení hluku ze silniční dopravy v Bubenské ulici je možnost prověření realizace 

nízkohlučného povrchu a zlepšení plynulosti dopravy. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován 
na cca 450. V dlouhodobém výhledu by část automobilové dopravy odvedly nové páteřní 

komunikace v rozvojovém území Holešovice – Bubny - Zátory 
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17 Holešovice 
Dukelských 

hrdinů 

V ulici Dukelských hrdinů byla lokalizována kritická místa. 
V okolí řešeného úseku komunikace se nachází převážně 
zástavba bytových domů o výšce 4 až 6 NP. V řešeném úseku 
komunikace je vedena tramvajová doprava po velkoplošných BKV 

panelech. Komunikace je směrově dělená tramvajovým pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Z výsledků modelového porovnání před a po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka lze 
konstatovat, že emise hluku z provozu silniční dopravy na komunikaci Dukelských hrdinů v úseku 
Veletržní–Strojnická klesla v noční době o 2,8 dB. Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního 
plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto případě 
předpokládat, že již došlo k významnému zlepšení akustické situace a tím i v současnosti 
k možnému prostorovému zmenšení kritického místa. Kritické místo tedy reflektuje stav hlukového 
zatížení k datům zpracování SHM 2012. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vlivem realizovaného opatření by se měla akustická situace v tomto 
místě výrazně zlepšit a je tedy možné, v okolí komunikace Dukelských hrdinů v úseku Veletržní–
Strojnická, očekávat snížení počtu ovlivněných obyvatel nad mezní hodnotou. Uvedenou skutečnost 

by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

V roce 2015 proběhla lokální oprava tramvajové tratě spočívající ve výměně panelů. V celém úseku 
je v roce 2019 plánována rekonstrukce tramvajové trati v úseku Strossmayerovo náměstí – 
U Výstaviště. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován 
na cca 450. 
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19 
Bubeneč, 

Holešovice 
Milady Horákové, 

Korunovační 

V ulicích Milady Horákové (úsek od křižovatky s ulicí U Sparty 
po křižovatku s ulicí Korunovační) a Korunovační (úsek 
křižovatka s ulicí Nad Královskou oborou po křižovatku 
s ulicí Milady Horákové) byla lokalizována kritická místa. 
V okolí řešených úseků se nachází převážně zástavba bytových 
domů o výšce 3 až 6 NP. V ulici Milady Horákové je komunikace 
dělená zatravněným tramvajovým pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Z výsledků modelového porovnání před a po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka lze 
konstatovat, že emise hluku z provozu silniční dopravy klesla v noční době o 2,1 dB na komunikaci 
Milady Horákové a o 0,9 dB na komunikaci Korunovační. Vzhledem k časovému posunu vypracování 
akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto 
případě předpokládat, že již došlo v ulici Milady Horákové k významnému zlepšení akustické situace 
a tím i v současnosti k možnému prostorovému zmenšení kritického místa. Kritické místo tedy 

reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 2012. 

V okolí komunikace Milady Horákové je tedy možné očekávat snížení počtu ovlivněných obyvatel 

nad mezní hodnotou. Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Pro další snížení hluku ze silniční dopravy v Korunovační ulici je navrhováno zlepšení plynulosti 

dopravy. V roce 2013 proběhla celková rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Milady Horákové. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován 

na cca 350. 
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22 
Holešovice, 

Bubeneč 

Veletržní, 

Milady Horákové 

V ulicích Veletržní, v úseku mezi Letenským náměstím a ulicí 
Dukelských hrdinů, a Milady Horákové, v úseku mezi Letenským 
a Strossmayerovým náměstím, byla lokalizována kritická místa. 
V okolí řešených úseků komunikací se nachází převážně 
zástavba bytových domů o výšce 3 až 6 NP. V ulici Milady 
Horákové je vedena tramvajová doprava po velkoplošných BKV 
panelech. V ulici Milady Horákové je povrch vozovky tvořen 
dlažebními kostkami a je zde omezen vjezd automobilů. Ulice 
Veletržní je v tomto úseku obousměrná s dvěma jízdními pruhy 
ve směru k Letenskému náměstí a jedním jízdním pruhem 
od Letenského náměstí. Hlavním zdrojem hluku v ulici 
Veletržní je automobilová doprava. V ulici Milady Horáková je 

dominantním zdrojem hluku tramvajová doprava. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Z výsledků modelového porovnání před a po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka lze 
konstatovat, že emise hluku z provozu silniční dopravy klesla v noční době o 2,2 dB na komunikaci 
Veletržní. Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013) 
z důvodu zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto případě předpokládat, že již došlo v ulici 
Veletržní k významnému zlepšení akustické situace a tím i v současnosti k možnému prostorovému 
zmenšení kritického místa. Kritické místo tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům 

zpracování SHM 2012. 

V okolí komunikace Veletržní je tedy možné očekávat snížení počtu ovlivněných obyvatel nad mezní 
hodnotou. Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

V ulici Milady Horákové je v roce 2022 plánována rekonstrukce TT. Počet obyvatel, u kterých je 
možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 700 v ulici Veletržní, resp. 

400 v ulici Milady Horákové. 
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23 Libeň 

Sokolovská, 
U Balabenky, 

Na Žertvách 

V ulici U Balabenky a úsecích ulic Na Žertvách a Sokolovská 
byla lokalizována kritická místa. V okolí řešeného úseku 
komunikace se nachází převážně zástavba bytových domů 
o výšce 3 až 6 NP. Ve všech řešených úsecích je vedena 
tramvajová doprava po velkoplošných BKV panelech. 
Komunikace v ulici Sokolovská je směrově dělená tramvajovým 
pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V uvedeném úseku je v letech 2016–2018 plánována rekonstrukce tramvajové tratě v ulici 
Sokolovská i v bloku kolem Palmovky. Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu 
automobilové dopravy je nutné zrekonstruovat povrch komunikace Sokolovská, případně prověřit 
možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky. Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod 
mezní hodnotu, je odhadován na cca 400. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování 
severovýchodní části Městského okruhu a výstavba severního a jižní obchvatu Libně (tzv. Pobřežní 

IV). 
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30 Střešovice Patočkova 

V ulici Patočkova, v úseku mezi křižovatkou s ulicí Na Hubálce 
a MÚK Malovanka (vjezd do tunelového komplexu Blanka 
a Strahovského tunelu), byla lokalizována kritická místa. 
Zástavba v okolí řešeného úseku je tvořena bytovými domy 
o výšce 5 až 6 NP. Komunikace je v řešeném úseku kompletně 
rekonstruovaná, čtyřpruhová, směrově rozdělená travnatým 
dělicím pásem. Hlavním zdrojem hluku je automobilová 

doprava. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Z výsledků modelového porovnání před a po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka lze 
konstatovat, že emise hluku z provozu silniční dopravy klesla v noční době o 2,5 dB na komunikaci 
Patočkova. Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013) 
z důvodu zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto případě předpokládat, že již došlo v ulici 
Patočkova k významnému zlepšení akustické situace a tím i v současnosti k možnému prostorovému 
zmenšení kritického místa. Kritické místo tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům 

zpracování SHM 2012. Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován 

na cca 450. 
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36 Žižkov Koněvova 

V ulici Koněvova v úseku od křižovatky s ulicí Loudova 
po křižovatku s ulicí Šikmá bylo lokalizováno kritické místo. 
V okolí řešeného úseku komunikace se nachází bytová zástavba 
o výšce 5 až 14 NP. V ulici Koněvova je vedena tramvajová 
doprava po velkoplošných BKV panelech. Komunikace je 

směrově dělená tramvajovým pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhováno prověřit 
možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky. Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu 
tramvajové dopravy je zapotřebí výměna velkoplošných BKV panelů za travnatý povrch TT či 
otevřené štěrkové lože. Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je 

odhadován na cca 500. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování 

severovýchodní části Městského okruhu a výstavba Jarovské spojky. 
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37 Žižkov 
Koněvova, 

Jana Želivského 

V ulicích Koněvova, v úseku od křižovatky s ulicí Ostromečská 
po křižovatku s ulicí Na Vápence, a Jana Želivského, v úseku po 
křižovatku s ulicí Olšanská, byla lokalizována kritická místa. 
V okolí řešených úseků komunikací se nachází převážně 
zástavba bytových domů o výšce 3 až 7 NP. Ve východní části 
ulice Koněvova a v ulici Jana Želivského je vedena tramvajová 
doprava. Tramvajová doprava je částečně vedena po BKV 
panelech. V místě křížení ulic je TT vedena po dlažebních 
kostkách a pojížděna automobily. Komunikace jsou směrově 

dělené tramvajovým pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2019 až 2020 je plánována rekonstrukce TT Jana Želivského v úseku Želivského-Biskupcova. 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhována výměna 
dlažebních kostek za živičný kryt v křižovatce ulic Koněvova a Jana Želivského a dále v ulici 
Koněvova prověřit možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky. Pro snížení počtu ovlivněných 

obyvatel z provozu tramvajové dopravy je zapotřebí výměna velkoplošných BKV panelů. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován až 

na cca 1 500. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování 

severovýchodní části Městského okruhu a výstavba Jarovské spojky. 
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38 Žižkov Koněvova 

V ulici Koněvova, v úseku mezi křižovatkou s ulicí V Jezerách 
a křižovatkou s ulicemi Českobrodská a Spojovací, byla 
lokalizována kritická místa. V okolí řešeného úseku komunikace 
se nachází zástavba tvořená bytovými domy o výšce 6 až 9 NP. 
V úseku je vedena tramvajová doprava po velkoplošných BKV 

panelech. Komunikace je směrově dělená tramvajovým pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhováno prověřit 
možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky. Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu 
tramvajové dopravy je zapotřebí výměna velkoplošných BKV panelů za travnatý povrch TT či 
otevřené štěrkové lože. Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je 

odhadován na cca 250. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování 

severovýchodní části Městského okruhu a výstavba Jarovské spojky. 
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39 Žižkov 
Koněvova, 

Husitská 

V ulicích Koněvova a Husitská, v úseku mezi křižovatkou s ulicí 
Lukášova a křižovatkou s ulicí Trocnovská, byla lokalizována 
kritická místa. V okolí řešeného úseku komunikace se nachází 
zástavba tvořená bytovými domy o výšce 3 až 5 NP. Hlavním 

zdrojem hluku je automobilová doprava. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2012 proběhla oprava vozovky v ulicích Husitská a Koněvova. V roce 2010 bylo v ulici 
Husitská zavedeno omezení vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t. Vzhledem k časovému posunu 
vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu zdržení zpracování SHM 2012, 
lze v tomto případě předpokládat, že již došlo ke zlepšení akustické situace a tím i v současnosti 
k možnému prostorovému zmenšení kritického místa. Kritické místo tedy reflektuje stav hlukového 
zatížení k datům zpracování SHM 2012. Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. 
kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován 
na cca 200. 
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41 
Žižkov, 

Vinohrady 
Seifertova, 
Táboritská 

V ulicích Seifertova a Táboritská, v úseku po křižovatku s ulicí 
Ondříčkova, byla lokalizována kritická místa. V okolí řešeného 
úseku komunikace se nachází zástavba tvořená bytovými domy 
o výšce 4 až 6 NP. V řešených úsecích je vedena tramvajová 
doprava po velkoplošných BKV panelech. Komunikace v ulici 
Seifertova je v západní části směrově dělená tramvajovým 
pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2010 bylo v ulici Seifertova zavedeno omezení vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t.  

V roce 2024 je plánována rekonstrukce tramvajové trati v celém úseku. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován až na 
cca 900. 
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45 Vinohrady Vinohradská 

V ulici Vinohradská bylo lokalizováno kritické místo v úseku 
mezi křižovatkami s komunikacemi Legerova a U Kanálky. 
V okolí řešeného úseku komunikace se nacházejí bytové domy 
o výšce 5 až 7 NP. V ulici Vinohradská je vedena tramvajová 
doprava po velkoplošných BKV panelech. Komunikace je 

dvoupruhová, obousměrná. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V letech 2014-2015 byla provedena lokální oprava povrchu komunikace. 

V roce 2018 je plánována rekonstrukce tramvajové trati v celém úseku Muzeum–Želivského. 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhováno prověřit 

možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky a zlepšení plynulosti dopravy. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 400. 
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47 Nové Město Žitná, Anglická 

V ulicích Anglická a Žitná bylo lokalizováno kritické místo 
v úseku mezi Karlovým náměstí a křižovatkou s ulicí 
Bělehradská. V okolí řešeného úseku komunikace se nacházejí 
bytové domy o výšce 4 až 6 NP. Komunikace je třípruhová, 

jednosměrná. Hlavním zdrojem hluku je automobilová doprava. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhováno prověřit 
možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky za předpokladu zlepšení plynulosti dopravy (zelená 
vlna), případně redukci jízdních pruhů. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování 
severovýchodní části Městského okruhu. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, nelze v tomto případě odhadnout. 
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49 Nové Město Ječná 

V ulici Ječná bylo lokalizováno kritické místo v úseku mezi 
Karlovým náměstím a křižovatkou s ulicí Sokolská. V okolí 
řešeného úseku komunikace se nacházejí bytové domy o výšce 
3 až 5 NP. V ulici Ječná je vedena tramvajová doprava po 
velkoplošných BKV panelech. Komunikace je dvoupruhová, 

jednosměrná. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V uvedeném úseku je v roce 2018 plánována rekonstrukce tramvajové tratě. 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhováno prověřit 
možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky za předpokladu zlepšení plynulosti dopravy (zelená 
vlna). 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování 

severovýchodní části Městského okruhu. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na 200. 
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50 
Žižkov, 

Vinohrady 
Vinohradská 

V ulici Vinohradská bylo lokalizováno kritické místo v úseku 
mezi křižovatkou s komunikací Řípská a náměstím 
Jiřího z Lobkovic. V okolí řešeného úseku komunikace se 
nacházejí bytové domy o výšce 5 až 7 NP. V ulicích Vinohradská 
a Jičínská je vedena tramvajová doprava částečně po 
velkoplošných BKV panelech, částečně po dlažebních kostkách. 
Komunikace je dvoupruhová, směrově dělená tramvajovým 

pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V letech 2014-2015 byla provedena lokální oprava povrchu komunikace. 

V roce 2012 proběhla rekonstrukce tramvajové trati a povrchu komunikace v ulici Jičínská. 

V roce 2018 je plánována rekonstrukce tramvajové trati ve Vinohradské ulici v celém úseku 

Muzeum–Želivského. 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhováno prověřit 

možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky, avšak při zlepšení plynulosti dopravy. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 600. 
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52 
Smíchov, 

Košíře 

Plzeňská, 

Vrchlického 

V ulicích Plzeňská a Vrchlického byla lokalizována kritická 
místa v úseku mezi křižovatkami s komunikacemi Mozartova, 
Kartouzská a Košířským náměstím. V okolí řešeného úseku 
komunikace se nacházejí rodinné domy o výšce 2 až 3 NP 
a bytové domy o výšce 5 až 12 NP. V ulici Plzeňská je vedena 
tramvajová doprava po zrekonstruovaném živičném povrchu, 
částečně po štěrkovém loži. Komunikace jsou dvoupruhové, 

jednosměrné. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2015 byla provedena rekonstrukce tramvajové tratě Plzeňská v úseku Tomáškova – Jinonická. 
Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013) z důvodu 
zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto případě předpokládat, že již došlo v ulici Plzeňská 
k významnému zlepšení akustické situace a tím i v současnosti k možnému prostorovému zmenšení 
kritického místa. Kritické místo tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 

2012. Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován až 

na cca 900. 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhováno prověřit 
možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky na obou komunikacích, zejména v ulici Vrchlického 
při celkové rekonstrukci. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 600. 

Předpokládá se, že podstatnou část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality 
výstavba Radlické radiály. 
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54 Nové Město 
Sokolská, 

Legerova 

V ulicích Sokolská a Legerova byla lokalizována kritická místa 
v úseku mezi křižovatkami s komunikacemi Ječná a Boženy 
Němcové. V okolí řešeného úseku komunikace se nacházejí 
bytové domy o výšce 3 až 7 NP. Komunikace jsou třípruhové až 
čtyřpruhové, jednosměrné. Hlavním zdrojem hluku je 

automobilová doprava. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V letech 2017–2018 je plánována výměna povrchu v Sokolské ulici. 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhováno prověřit 
možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky a zlepšení plynulosti dopravy (zelená vlna). V obou 
úsecích je již instalováno zařízení pro kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. 

Dlouhodobě je v tomto úseku plánováno v různých stádiích přípravy „Zklidnění Severojižní 

magistrály“ jako celku v podobě redukce jízdních pruhů a změny uličního profilu. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování 

severovýchodní části Městského okruhu. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 600. 
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55 Vinohrady Bělehradská 

V ulici Bělehradská bylo lokalizováno kritické místo v úseku 
mezi křižovatkami s komunikacemi Jugoslávská, Fričova 
a Pod Nuselskými schody. V okolí řešeného úseku komunikace 
se nacházejí bytové domy o výšce 4 až 5 NP. V ulici 
Bělehradská je vedena tramvajová doprava 
po zrekonstruovaném povrchu. Komunikace je dvoupruhová, 
obousměrná. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2015 byla provedena kompletní rekonstrukce tramvajové trati a povrchu komunikace v celé 
délce řešeného úseku. 

Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu 
zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto případě předpokládat, že již došlo v ulici Bělehradská 
k významnému zlepšení akustické situace a tím i v současnosti k možnému prostorovému zmenšení 
kritického místa. Kritické místo tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 
2012. Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován až 

na cca 800. 
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56 Vinohrady 
Korunní, 

Blanická 

V ulicích Korunní a Blanická bylo lokalizováno kritické místo 
v úseku mezi křižovatkami s komunikacemi Francouzská 
a Kladská. V okolí řešeného úseku komunikace se nacházejí 
bytové domy o výšce 4 až 5 NP. V ulici Korunní je vedena 
tramvajová doprava po velkoplošných BKV panelech, v ulici 
Blanická je vedena tramvajová doprava po dlažebních kostkách 
a je zároveň pojížděna automobilovou dopravou. Komunikace 
je dvoupruhová, obousměrná. Převládající směr automobilů je 

směrem z Náměstí Míru. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2024 je plánována rekonstrukce tramvajové trati v celém úseku. 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhováno provést 

výměnu dlažebních kostek za živičný povrch v ulici Blanická.  

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 350. 
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57 Smíchov Lidická 

V ulici Lidická bylo lokalizováno kritické místo v úseku mezi 
křižovatkami s komunikacemi Janáčkovo nábřeží, Nádražní 
a Štefánikova. V okolí řešeného úseku komunikace se nacházejí 
bytové domy o výšce 3 až 6 NP. V ulici Lidická je vedena 
tramvajová doprava po velkoplošných BKV panelech. 

Komunikace je dvoupruhová, obousměrná. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2023 je plánována rekonstrukce tramvajové trati v úseku Palackého most - Lidická. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 400. 
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61 
Nové Město, 

Vinohrady 
Rumunská 

V ulici Rumunská bylo lokalizováno kritické místo v úseku mezi 
křižovatkami s komunikacemi Sokolská a Francouzská. V okolí 
řešeného úseku komunikace se nacházejí bytové domy o výšce 
3 až 7 NP. Komunikace je třípruhová, jednosměrná. Hlavním 

zdrojem hluku je automobilová doprava. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel je navrhováno prověřit možnost realizace nízkohlučného 
krytu vozovky za předpokladu zlepšení plynulosti dopravy (zelená vlna), případně redukci jízdních 
pruhů. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 200. 
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62 
Vinohrady, 

Vršovice 

Francouzská, 
Ruská, 

Moskevská 

V ulicích Francouzská, Ruská a Moskevská bylo lokalizováno 
kritické místo v úseku mezi křižovatkami s komunikacemi 
Na Šafránce, Kodaňská a náměstí Míru. V okolí řešeného úseku 
komunikace se nacházejí bytové domy o výšce 4 až 5 NP. 
V ulicích Francouzská a Moskevská je vedena tramvajová 

doprava. Komunikace je dvoupruhová, obousměrná. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2013 byla provedena rekonstrukce tramvajové tratě v ulicích Francouzská a Moskevská. 
V roce 2013 byla také rekonstruována komunikace Ruská. Vzhledem k časovému posunu vypracování 
akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu zdržení zpracování SHM 2012 lze v tomto 
případě předpokládat, že již došlo v uvedených úsecích k významnému zlepšení akustické situace a 
tím i v současnosti k možnému prostorovému zmenšení kritického místa. Kritické místo tedy 
reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 2012. Uvedenou skutečnost by měl 

zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován až 

na cca 1000. 
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66 Smíchov Vltavská 

V ulici Vltavská bylo lokalizováno kritické místo v úseku mezi 
křižovatkami s komunikacemi Hořejší nábřeží a Nádražní. 
V okolí řešeného úseku komunikace se nacházejí bytové domy 
o výšce 2 až 5 NP. Komunikace je dvoupruhová, jednosměrná. 

Hlavním zdrojem hluku je automobilová doprava. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2017 je plánována rekonstrukce povrchu komunikace. 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel je navrhováno prověřit možnost realizace nízkohlučného 

krytu vozovky, případně redukci jízdních pruhů. 

Vzhledem k úzkému uličnímu profilu a v případě, že není možné již více snížit hlukové zatížení 
dostupnými a známými protihlukovými opatřeními, je vhodné přistoupit k realizaci individuálních 
protihlukových opatření (IPHO), např. ve formě výměny oken, resp. prověření zvukové izolace 
obvodového pláště zasažených objektů, podle skutečně zjištěných hladin akustického tlaku 

na fasádách zasažených objektů. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 100. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality výstavba Radlické 

radiály. 
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67 Strašnice 
Černokostelecká, 

Limuzská 

V ulicích Černokostelecká a Limuzská bylo lokalizováno kritické 
místo v úseku mezi křižovatkami s komunikacemi Ve Stínu 
a Úvalská. V okolí řešeného úseku komunikace se nacházejí 
bytové domy o výšce 3 až 8 NP. V ulici Černokostelecká je 
vedena tramvajová doprava po zatravněném tramvajovém 
pásu. Komunikace je dvoupruhová, obousměrná, 
zrekonstruovaná. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel je navrhováno prověřit možnost realizace nízkohlučného 
krytu vozovky. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 200. 
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72 
Vršovice, 

Strašnice 

28. pluku, 
Bělocerkevská, 

Vršovická, 
V Olšinách 

V ulicích 28. pluku, Bělocerkevská, Vršovická a V Olšinách byla 
lokalizována kritická místa v úseku mezi křižovatkami 
s komunikacemi Nad Olšinami, Na Hroudě, Dukelská, U Slavie 
a U Roháčových kasáren. V okolí řešeného úseku komunikace se 
nacházejí bytové domy o výšce 5 až 6 NP. Ulicemi Vršovická, 
V Olšinách a Průběžná je vedena tramvajová doprava částečně 
po zatravněné trati a zčásti po živičném povrchu. Komunikace 

je dvoupruhová směrově dělená tramvajovým pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2013 byla provedena rekonstrukce tramvajové tratě v ulici V Olšinách v úseku Kubánské 
náměstí – Průběžná. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Průběžná 
úseku V Olšinách – Dubečská. V letech 2015–2016 byla provedena rekonstrukce tramvajové trati 
ve Vršovické ulici postupně v celém úseku. 

Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013) z důvodu 
zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto případě předpokládat, že již došlo v uvedených úsecích 
k významnému zlepšení akustické situace a tím i v současnosti k možnému prostorovému zmenšení 
kritického místa. Kritické místo tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 

2012. Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován až na 
cca 1000. 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhováno v uvedených 
úsecích prověřit možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky a zlepšení plynulosti dopravy 
(zelená vlna). V ulici V Olšinách je již instalováno zařízení pro kontrolu dodržování nejvyšší 
dovolené rychlosti. V letech 2018–2020 je plánována rekonstrukce komunikace Vršovická v celém 

úseku. 
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74 Vršovice Moskevská 

V ulici Moskevská bylo lokalizováno kritické místo v úseku mezi 
křižovatkami s komunikacemi Na Kovárně a Slovinská. V okolí 
řešeného úseku komunikace se nacházejí bytové domy o výšce 
4 až 7 NP. V ulici Moskevská je vedena tramvajová doprava 
po zrekonstruovaném, částečně auty pojížděném, živičném 

povrchu. Komunikace je dvoupruhová, obousměrná. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2013 byla provedena celková rekonstrukce tramvajové trati a komunikace. V úseku mezi 
ulicemi Žitomírská a Sportovní je zákaz vjezdu automobilů. Vzhledem k časovému posunu 
vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu zdržení zpracování SHM 2012, 
lze v tomto případě předpokládat, že již došlo v uvedených úsecích k významnému zlepšení 
akustické situace a tím i v současnosti k možnému prostorovému zmenšení kritického místa. Kritické 
místo tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 2012. Uvedenou skutečnost 

by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován 

na cca 500. 
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78 Nusle Jaromírova 

V ulici Jaromírova bylo lokalizováno kritické místo v úseku 
mezi křižovatkami s komunikacemi Ostrčilovo náměstí 
a Spytihněvova. V okolí řešeného úseku komunikace se 
nacházejí bytové domy o výšce 3 až 5 NP. V ulici Jaromírova je 
vedena tramvajová doprava po velkoplošných BKV panelech. 

Komunikace je dvoupruhová, obousměrná. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2017 je plánována rekonstrukce tramvajové trati v úseku Albertov–Otakarova. 

Pro snížení počtu ovlivněných obyvatel z provozu automobilové dopravy je navrhováno prověřit 

možnost realizace nízkohlučného krytu vozovky. 

Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 400. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality výstavba nového 
komunikačního propojení Čiklova – Křesomyslova – Otakarova – U Plynárny. 
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79 Smíchov Radlická 

V ulici Radlická bylo lokalizováno kritické místo v úseku mezi 
křižovatkami s komunikacemi Křížová, Radlická a Na Laurové. 
V okolí řešeného úseku komunikace se nacházejí bytové domy 
o výšce 3 až 6 NP. V ulici Radlická je vedena tramvajová 
doprava po zrekonstruované tramvajové trati. Komunikace je 

dvoupruhová, obousměrná, zrekonstruovaná. 

 

Návrh protihlukových opatření 

Vzhledem k úzkému uličnímu profilu a v případě, že není možné již více snížit hlukové zatížení 
dostupnými a známými protihlukovými opatřeními, je vhodné přistoupit k realizaci individuálních 
protihlukových opatření (IPHO), např. ve formě výměny oken, resp. prověření zvukové izolace 
obvodového pláště zasažených objektů, podle skutečně zjištěných hladin akustického tlaku 

na fasádách zasažených objektů. 

Předpokládá se, že podstatnou část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality 
výstavba Radlické radiály. Počet obyvatel, u kterých by se snížil hluk pod mezní hodnotu, je 
odhadován na cca 600. 
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81 Vršovice Vršovická 

V ulici Vršovická bylo lokalizováno kritické místo v úseku mezi 
křižovatkami s komunikacemi Sportovní a Altajská. V okolí 
řešeného úseku komunikace se nacházejí bytové domy o výšce 
5 až 6 NP. V ulici Vršovická je vedena tramvajová doprava 
částečně po zatravněné trati a zčásti po živičném povrchu. 
Komunikace je dvoupruhová směrově dělená tramvajovým 
pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V letech 2015–2016 byla provedena rekonstrukce tramvajové trati ve Vršovické ulici postupně 
v celém úseku. 

Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu 
zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto případě předpokládat, že již došlo v uvedeném úseku 
k významnému zlepšení akustické situace a tím i v současnosti k možnému prostorovému zmenšení 
kritického místa. Kritické místo tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 
2012. Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován 

na cca 500. 

V letech 2018–2020 je plánována rekonstrukce komunikace Vršovická v celém úseku. 
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82 Vršovice 
Petrohradská, 

Vršovická 

V ulicích Vršovická a Petrohradská bylo lokalizováno kritické 
místo v úseku mezi křižovatkami s komunikacemi 
U Vršovického nádraží, Petrohradská a K Botiči. V okolí 
řešeného úseku komunikace se nacházejí bytové domy o výšce 
5 až 6 NP. V ulici Vršovická je vedena tramvajová doprava 
částečně po zatravněné trati a zčásti po živičném povrchu. 
Komunikace je dvoupruhová směrově dělená tramvajovým 

pásem. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V letech 2015–2016 byla provedena rekonstrukce tramvajové trati ve Vršovické ulici postupně 
v celém úseku. 

Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu 
zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto případě předpokládat, že již došlo v uvedeném úseku 
k významnému zlepšení akustické situace a tím i v současnosti k možnému prostorovému zmenšení 
kritického místa. Kritické místo tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 

2012. Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován 

na cca 300. 

V letech 2018–2020 je plánována rekonstrukce komunikace Vršovická v celém úseku. 
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83 
Nusle, 

Michle 

Nuselská, 

V Horkách 

V ulicích Nuselská a V Horkách bylo lokalizováno kritické místo 
v úseku mezi křižovatkami s komunikacemi 
U Vršovického nádraží, Petrohradská a K Botiči. V okolí 
řešeného úseku komunikace se nacházejí bytové domy o výšce 
2 až 6 NP. V ulici Nuselská je vedena tramvajová doprava 
po zrekonstruovaném živičném povrchu a je částečně 
pojížděna automobilovou dopravou. Komunikace je v současné 

době dvoupruhová, obousměrná. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V rozmezí let 2016 až 2018 bude probíhat rekonstrukce tramvajové trati v úseku Otakarova–
Chodovská včetně následné rekonstrukce komunikace Nuselská. 

V tomto případě lze předpokládat, že v uvedeném úseku dojde k významnému zlepšení akustické 
situace a tím k možnému prostorovému zmenšení kritického místa. Kritické místo reflektuje stav 

hlukového zatížení k datům zpracování SHM 2012. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován 
na cca 700. 

Předpokládá se, že část individuální automobilové dopravy odvede z této lokality výstavba nového 
komunikačního propojení Čiklova – Křesomyslova – Otakarova – U Plynárny. 
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85 Nusle 5. května 

V ulici 5. května bylo lokalizováno kritické místo v úseku mezi 
křižovatkami s komunikacemi Táborská a Pankrácké náměstí. 
V okolí řešeného úseku komunikace se nacházejí bytové domy 
o výšce 5 až 6 NP. Komunikace je šestipruhová s nízkohlučným 
krytem vozovky a směrově rozdělená. Hlavním zdrojem hluku 

je automobilová doprava. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2015 byl v uvedeném úseku položen nízkohlučný kryt vozovky. Vzhledem k časovému posunu 
vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu zdržení zpracování SHM 2012, 
lze v tomto případě předpokládat, že v uvedeném úseku již došlo k významnému zlepšení akustické 
situace a tím i v současnosti k možnému prostorovému zmenšení kritického místa. Kritické místo 
tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 2012. Uvedenou skutečnost by měl 
zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován 
na cca 400. 

Dlouhodobě je v tomto úseku plánováno v různých stádiích přípravy „Zklidnění Severojižní 
magistrály“ jako celku v podobě redukce jízdních pruhů a změny uličního profilu. Předpokládá se, 
že část automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování částí Městského okruhu a Silničního 

okruhu kolem Prahy. 
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87 Nusle 5. května 

V ulici 5. května bylo lokalizováno kritické místo v úseku mezi 
křižovatkami s komunikacemi Sdružení a náměstí Hrdinů. 
V okolí řešeného úseku komunikace se nacházejí bytové domy 
o výšce 5 až 6 NP. Komunikace je šestipruhová s nízkohlučným 
krytem vozovky a směrově rozdělená. Hlavním zdrojem hluku 

je automobilová doprava. 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2015 byl v uvedeném úseku položen nízkohlučný kryt vozovky. Vzhledem k časovému posunu 
vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu zdržení zpracování SHM 2012, 
lze v tomto případě předpokládat, že již došlo v uvedeném úseku k významnému zlepšení akustické 
situace a tím i v současnosti k možnému prostorovému zmenšení kritického místa. Kritické místo 
tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 2012. Uvedenou skutečnost by měl 
zohlednit výpočet SHM v 3. kole. 

Počet obyvatel, u kterých je možné očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován na 
cca 300. 

Dlouhodobě je v tomto úseku plánováno v různých stádiích přípravy „Zklidnění Severojižní 
magistrály“ jako celku v podobě redukce jízdních pruhů a změny uličního profilu. Předpokládá se, 
že část automobilové dopravy odvede z této lokality dobudování částí Městského okruhu a Silničního 

okruhu kolem Prahy. 
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94 Záběhlice 

Spořilovská, 
Severní, 

Senohrabská 

V ulicích Severní, Senohrabská, Spořilovská a Na Chodovci byla 
lokalizována kritická místa v úseku mezi křižovatkami 
s komunikacemi Choceradská a Jižní spojka. V okolí řešeného 
úseku komunikace se nacházejí rodinné domy o výšce 2 NP 
a bytové domy o výšce 4 až 10 NP. Komunikace je čtyřpruhová 
směrově rozdělená, v příp. ulic Severní a Senohrabská 
dvoupruhová, obousměrná, místy jednosměrná. Na komunikaci 
Spořilovská je směrem do centra položen nízkohlučný kryt 

vozovky. Hlavním zdrojem hluku je automobilová doprava. 

Jižní spojka, 

5. května 

 

Návrh protihlukových opatření 

V roce 2016 byl na komunikaci Spořilovská směrem do centra položen nízkohlučný kryt vozovky. 
V obou směrech je již instalováno zařízení pro kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, 
která byla snížena na 50 km/h. Ve směru z centra byly v ulici Severní I a Spořilovská umístěny 
mobilní protihlukové stěny vysoké až 7 m. V roce 2017 je naplánována realizace nízkohlučného 

krytu vozovky na komunikacích Senohrabská a Na Chodovci v úseku Klapálkova – Střimelická. 

Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu (měl být pořízen v roce 2013), z důvodu 
zdržení zpracování SHM 2012, lze v tomto případě předpokládat, že v uvedeném úseku již došlo ke 
zlepšení akustické situace a tím i v současnosti k možnému prostorovému zmenšení kritického 
místa. Kritické místo tedy reflektuje stav hlukového zatížení k datům zpracování SHM 2012. 
Uvedenou skutečnost by měl zohlednit výpočet SHM v 3. kole. Počet obyvatel, u kterých je možné 

očekávat snížení hluku pod mezní hodnotu, je odhadován na cca 600. 

Dlouhodobě je v tomto úseku plánováno v různých stádiích přípravy „Zastřešení Spořilovské“, což 

vzhledem k situaci se doporučuje jako nejúčinnější opatření v tomto prostoru. 

Trojúhelník komunikací Spořilovská, 5. května a Jižní spojka je nutné řešit komplexně. V těchto 
úsecích je možné navrhnout prověření možnosti realizace nízkohlučného krytu vozovky a prověření 

možnosti umístění dalších mobilních protihlukových stěn. 

Předpokládá se, že podstatnou část tranzitní (především nákladní) automobilové dopravy odvede 
z této lokality dobudování východní části Silničního okruhu kolem Prahy (stavba 511). 

 


