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b5 hLUK

B5.1 MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU
B5.1.1 Úvod

Hluk je jakýkoli zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem a má škodlivý účinek. Dlouhodobé 
vystavování se nadměrnému hluku působí negativně na zdravotní stav a kvalitu života obyvatel. Může 
vést ke vzniku řady onemocnění, nejčastěji nervového a oběhového systému. Významně se podílí na míře 
stresu obyvatel, především těch, kteří žijí ve větších městech. Zde je negativní působení hluku zvýrazněno 
vysokou koncentrací obyvatel na poměrně malých plochách. Praha je v tomto ohledu dlouhodobě nej-
hůře postiženou oblastí České republiky. 

Hlavními zdroji hluku v městském prostředí je pozemní doprava, zejména pak doprava silniční. Expono-
vanými oblastmi, kromě okolí liniových dopravních staveb, jsou také okolí letišť, nelze vyloučit ani statické 
zdroje hluku jako jsou staveniště, restaurační zařízení, sousedský hluk aj.

B5.1.2 Legislativa

Zavedeným ukazatelem pro hodnocení imisí hluku v životním prostředí je ekvivalentní hladina akustic-
kého tlaku L

Aeq
. Jedná se o energetický průměr okamžitých hladin akustického tlaku A za definovanou 

časovou jednotku a vyjadřuje se v decibelech [dB]. 

Právní úprava posuzování stavu akustické situace ve venkovním prostředí je v České republice daná záko-
nem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a s ním souvisejícím nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění ukládá všem provozovatelům a správcům zdrojů hluku povinnost 
nepřekračovat limity hluku v prostředí. Pokud by tuto povinnost nemohli dodržet, stanoví zákon obsaho-
vé a termínové požadavky pro jejich další postup ve správním řízení ve vztahu k orgánům ochrany veřej-
ného zdraví. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., které je prováděcím předpisem k tomuto zákonu, pak kromě 
stanovení limitů hluku v prostředí: 

a) pracuje s pojmem „stará zátěž“ a stanoví pro ni zvláštní limit L
Aeq

 = 70 dB v denní době a 60 dB v noční 
době; k překročení limitu hluku pro „starou zátěž“ přitom dochází už i tehdy, je-li překročen limit hluku 
v denní nebo noční době; 

b) ukládá provozovatelům zdrojů hluku (a také majitelům/správcům komunikací) zajistit nepřekročení 
limitu provedením potřebných opatření tam, kde je hodnota L

Aeq
 vyšší; 

c) zmocňuje příslušný orgán hygienické služby, aby dočasně souhlasil s překročením tohoto limitu tam, 
kde si náprava vyžádá delší čas, pokud tímto prodlením nebude ohroženo zdraví obyvatel. 

Limit hluku ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví souč-
tem základní hladiny hluku L

Aeq
,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu  

(viz tabulka B5.1). 
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Tab. B5.1: Limity hluku ve venkovním prostoru, příloha č. 3 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
a v chráněném venkovním prostor, část A

Druh chráněného prostoru
Korekce [dB] 

1) 2) 3) 4)
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se 
použije korekce –5 dB.

Vysvětlivky k tabulce: 
1)  Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku , s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li 

o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních 
vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací a drah.
3)  Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích převažuje nad hlukem 

z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 
4)  Použije se v případě staré hlukové zátěže na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený 

dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl 
do 31. 12. 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při 
zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

Hygienické limity hluku z dopravy, L
Aeq

 pro den (6-22 hod.)/noc (22-6 hod.):

	 ■ silnice III. třídy a místní komunikace III. třídy: 55 dB/45 dB
	 ■ dálnice a silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy v území: 60 dB/50 dB

	 ■ stará hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích: 70 dB/60 dB

V oblasti strategické hlukové legislativy nabyla v roce 2007 v České republice účinnosti také transpozice 
směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2002/49/ES o hodnocení a řízení environmentálního hluku.

Transpozice zmíněné směrnice sestává v legislativě České republiky z: 

a) novely zákona o integrované prevenci č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integro-
vané prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých záko-
nů ve znění pozdějších předpisů, jíž byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění 

V novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění jsou pak v souvislosti se strategic-
kým hlukovým mapováním uloženy v § 81 povinnosti Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu dopravy, Minis-
terstvu životního prostředí, Ministerstvu pro místní rozvoj a krajům. 

b) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových uka-
zatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a pod-
mínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) 

c) vyhlášky č. 561/2006 Ministerstva pro místní rozvoj o stanovení aglomerací 
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B5.2 HLUK Z POZEMNÍ DOPRAVY

Hlavní město Praha je z hlediska automobilové dopravy ve srovnání s jinými českými městy, dálnicemi 
a silnicemi v extravilánu výjimečné v nadprůměrně vysokých intenzitách a dopravních výkonech. Z to-
hoto důvodu je silniční doprava nejvýznamnějším zdrojem nadlimitního hluku, který zároveň působí 
na největší počet obyvatel v porovnání s jinými zdroji hluku. Z provedených hlukových každoročních 
sčítání vyplývá, že v letech 2008 a 2009 došlo k pozastavení nárůstu intenzit, které byly od roku 1990 
zaznamenávány. V roce 2010 došlo již pouze k mírnému zvýšení v průměru o 4,6 % ve srovnání s před-
cházejícím rokem. Nárůst intenzity dopravy i stav povrchu vozovek významně přispívá ke zvýšení hlukové 
zátěže obyvatel. Na nejrušnějších komunikacích v Praze dosahují ekvivalentní hladiny akustického  
tlaku a v denní době hodnot téměř 80 dB. Jedná se o úseky Jižní spojka s Barrandovským mos-
tem, ulice Legerova, Sokolská, Argentinská aj.

B5.2.1 Hlukové mapování

Pro podrobný popis hlukové zátěže v prostředí, zvláště v případě rozsáhlejšího území, kde se hladina hlu-
ku mění místo od místa, se využívají hlukové mapy. Jejich zpracování nevychází z konkrétních bodových 
měření, ale z modelových výpočtů, které jsou méně nákladné, lépe prakticky proveditelné a využitelnější 
s ohledem na plánované investiční akce, změny v dopravě nebo jiná opatření ke zlepšení stavu prostředí. 
V České republice se zpracovávají spíše nesystematicky. Hlavní město Praha je ojedinělým případem, kde 
se hlukové mapa aktualizuje pravidelně nejvýše po pěti letech od roku 1976, jak je patrné z tabulky B5.2. 
Poslední aktualizace hlukové mapy automobilové dopravy proběhla právě z údajů za rok 2010.  

Základní informace ze zpracování hlukových map jsou pravidelně zveřejňovány v ročenkách o životním 
prostředí v Praze a v Atlasu životního prostředí Prahy (www.premis.cz/atlaszp).

Tab. B5.2: Přehled projektů hlukového mapování v Praze

Název projektu Rok 
zpracování Zpracovatelé Metoda, použitý 

software

Hlukové mapy automobilové dopravy (HMAD) 1976–1996 
(interval 5 let)

IMIP, PÚDIS, SVÚSS Běchovice, 
Enviconsult, aj. měření (krátkodobá) 

Mapy rozložení hlukové zátěže (MRHZ) 1992–1997 IMIP, PÚDIS, AKMEST 
kombinace měření 
(krátkodobá, dlouho-
dobá), výpočty 

Plošná hluková mapa automobilové dopravy 
v Praze 2 1998 IMIP, Enviconsult, JpSoft Výpočty (ověřovací 

studie), HLUK + MAPA 
Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy 
(VHMAD) 2000 INF MHMP, EKOLA Výpočty, HLUK + MAPA 

Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy,   
Praha - severozápad 2000 INF MHMP, Akustika Praha Výpočet, MITHRA 

Analýza zátěže obyvatelstva nadměrným hlukem 
dle VHMAD 2001 INF MHMP, EKOLA, Enviconsult, 

Hydrosoft Veleslavín Výpočet (analýza GIS) 

Výpočtová mapa tramvajového provozu v denní 
době 2002 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

Enviconsult a kol. Výpočet, HLUK + MAPA 

Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy 
v noční době 2004 INF MHMP, Enviconsult a kol. Výpočet, HLUK + MAPA 

Součtová výpočtová hluková mapa automobilo-
vé a tramvajové dopravy v denní a noční době 2005 INF MHMP, Enviconsult a kol., 

Hydrosoft Veleslavín 
Výpočet (shrnutí), 
HLUK + MAPA 

Výpočtové hlukové mapy automobilové dopravy 
v denní a noční době – 2007 2007 INF MHMP, TSK, Enviconsult, EKO-

LA group, Hydrosoft Veleslavín Výpočet, 3D CADNA A 

Hluk jako součást projektu ENVIS4 (výpočty pro 
územní detail, 24 MČ, JPD2) 2008 INF MHMP, Ekola group Výpočet, 3D CADNA A 

Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2007 MZd, Akustika Praha Výpočet LimA C 
Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 Hl. m. Praha, Akustika Praha Výpočet LimA C 
Akustická studie Dopracování vyhodnocení 
vlivu na udržitelný rozvoj území konceptu ÚP 
hl. m. Prahy

2011 ÚRM, Ekola group Výpočet, 3D CADNA A

Výpočtová hluková mapa automobilové do-
pravy v Praze pro denní a noční dobu vycháze-
jící ze statistických údajů z dopravy za rok 2010

2012 INF MHMP, Ekola group Výpočet, 3D CADNA A 
+ mapa



hlUKB5

PRaha – Životní prostředí 2010178

b5.2.1.1. Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy

Ze statistických údajů z dopravy za rok 2010, přesněji na základě dopravně-inženýrských dat Technické 
správy komunikací hlavního města Prahy (TSK), byla vyhotovena výpočtová hluková mapa automobilové 
dopravy pro denní a noční dobu. Hlukové mapy se na území Prahy aktualizují nejdéle jednou za pět let, 
poslední mapa stejného typu byla vyhotovena v roce 2007 (viz tabulka B5.2). Výpočtové hlukové mapy 
slouží mimo jiné jako podklad pro aktualizaci hodnot a harmonogramu při odstraňování staré hlukové 
zátěže (dále SHZ) a přípravu žádostí o případná nová časově omezená povolení. Základními výstupy vý-
počtové hlukové mapy jsou: 

a)  plošná hluková mapa automobilové dopravy 2010 na vybrané síti komunikací hl. m. Prahy v denní 
době (viz obrázek B5.1)

b)  plošná hluková mapa automobilové dopravy 2010 na vybrané síti komunikací hl. m. Prahy v noční 
době (viz obrázek B5.2)

c) vertikální hluková mapa, tzv. fasádní hluk 2 m před fasádou pro denní a noční dobu pro jednotlivá patra 
a u každého objektu v blízkosti sledované komunikační sítě s vyznačením pater, kde dochází k překračo-
vání limitních hodnot pro denní a noční dobu

d) tabelární výstupy hodnot L
Aeq 

pro starou hlukovou zátěž v denní a noční době

Z vyhodnocení výsledků výpočtové mapy vyplývá několik skutečností, které jsou patrné z tabulky B5.3. 
Ve vztahu k požadovaným limitům uvedených v nařízení vlády bylo zjištěno, že provoz automobilové 
dopravy na sledovaných úsecích komunikační sítě TSK hlavního města Prahy způsobuje překračování 
imisních hodnost L

Aeq
, T = 55 dB v denní době (6-22 h) u 60 419 hodnocených objektů, tedy 65,7 % 

ze všech 91 922 posuzovaných objektů vzdálených do 150 m od ostatních sledovaných komunikací a sou-
časně překračování imisních hodnost L

Aeq
, T = 45 dB v noční době (22-6 h) u 74 162 hodnocených 

objektů, což je celkem 80,7 % ze stejného celkového počtu posuzovaných objektů. 

Tab. B5.3:  Rozdělení hodnocených objektů dle nejvyšší zjištěné hodnoty L
Aeq

, T vypočtené na 
fasádě objektu do pásem setříděných podle hygienických limitů uvedených v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. v denní (6-22 hod.) a noční (22-6 hod.) době v  roce 2010

pásmové hodnoty 
na fasádě objektu 

(dB)

DEN NOC

počet objektů relativní četnost (%) počet objektů relativní četnost (%)

L
Aeq

 ≤ 55 31 503 34,27

55 < L
Aeq

 ≤ 60 20 396 22,19

60 < L
Aeq

 ≤ 70 30 692 33,39

70 < L
Aeq

9 331 10,15

součet 91 922 100
L

Aeq
 ≤ 45 17 760 19,32

45 < L
Aeq

 ≤ 50 19 649 21,38

50 < L
Aeq

 ≤ 60 36 808 40,04

60 < L
Aeq

17 705 19,26

součet 91 922 100

Zdroj: Ekola group
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Obr. B5.1:  Plošná hluková mapa automobilové dopravy 2010 na vybrané síti komunikací hl. m. Prahy 
v denní době

Obr. B5.2:  Plošná hluková mapa automobilové dopravy 2010 na vybrané síti komunikací hl. m. Prahy 
v noční době

Zdroj: Ekola group

Zdroj: Ekola group
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B5.2.1.2 Strategické hlukové mapování a navazující akční plán

Dalším způsobem monitorování hluku je tzv. strategické hlukové mapování vyplývající z transpozice 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2002/49/ES o hodnocení a řízení environmentálního hlu-
ku, která nabyla platnosti v roce 2007 (více v kapitole B5.1.2 Legislativa). V tomto roce byla v souladu  
se směrnicí zpracována Ministerstvem zdravotnictví strategická hluková mapa také pro hlavní město 
Prahu, jakožto aglomeraci s více jak 250 tisíci obyvateli. Výsledky Strategické hlukové mapy zpracované 
v roce 2007 pro hl. m. Prahu a její blízké okolí byly prezentovány v předchozí ročence Praha životní pro-
středí 2009 a jsou k dispozici na webové stránce http://hlukovemapy.mzcr.cz/. Strategická hluková mapa 
i navazující akční plán jsou aktualizovány v pětiletém cyklu, nové výstupy budou dostupné v roce 2012 
(vyhodnocení na základě dat z roku 2010).

V roce 2008 byl Magistrátem hl. m. Prahy jakožto krajským úřadem vypracován navazující Akční plán sni-
žování hluku pro aglomeraci Praha, podle kterého jsou každoročně realizována konkrétní naplánovaná 
opatření ke zlepšení hlukové situace ve vybraných kritických lokalitách až do roku 2013 (více v kapitole 
B5.2.3 Protihluková opatření). Podrobné informace týkající v roce 2009 přijatého Akčního plánu byly pre-
zentovány v ročence Praha životní prostředí 2009 a jsou k dispozici na webových stránkách ENVIS.

B5.2.1.3 Posouzení hlukové situace v Praze pro potřeby územního plánování 

V rámci dopracování vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj hlavního města 
bylo v průběhu roku 2011 vypočteno současné hlukové zatížení území Prahy hlukem v denní a noční 
době. Tato studie navazuje a vychází ze studie (prezentované v předchozí ročence) „Vyhodnocení vlivu 
konceptu územního plánu hl. m. Prahy na akustickou situaci“ zpracované v říjnu 2009 na základě dat ze 
stejného roku.

Zpracovaná akustická studie má charakter strategického dokumentu, který slouží k primární identifikaci 
jednotlivých problematických území a vyhodnocuje území ve vztahu k udržitelnému rozvoji hl. města 
Prahy. Zpracovaný dokument slouží k identifikaci a lokalizaci kritických míst a měl by být primárním pod-
kladem pro jejich další detailní akustické zpracování.

Posuzovanými zdroji akustických emisí jsou následující:

	 ■  silniční doprava; hodnocena na definovaném území hl. města Prahy včetně provozu MHD (au-
tobusová doprava),

	 ■ tramvajová doprava,

	 ■ železniční doprava,

	 ■ l etecká doprava; v rámci leteckého provozu byla hodnocena letiště: Praha – Ruzyně,  
Praha – Kbely, Praha – Letňany a Točná.

Vytvořený digitální model byl použit pro simulaci šíření a útlumu zvuku při jeho šíření směrem od zdroje 
do místa příjmu. Při výpočtovém procesu sumarizuje program příspěvky ze všech zdrojů ve svém okolí, 
a to včetně odrazů od reflexních povrchů v modelu.

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Akustické parametry silničních komunikací byly generovány v souladu s českou výpočtovou metodikou 
– viz Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy (VÚVA Brno, 1991), Novela metodiky pro 
výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996) a Novela metodiky pro výpočet hluku 
silniční dopravy (Planeta č. 2/2005).

Z dostupných vstupních dat byly ve výpočtu použity následující údaje:

	 ■ intenzity osobní/nákladní dopravy,

	 ■ průměrná rychlost dopravního proudu,

	 ■ počet jízdních pruhů na komunikaci.
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Sklonové a výškové poměry komunikací byly generovány výpočtovým softwarem automaticky na zákla-
dě geografických dat.

Výpočet hluku z tramvajové dopravy

Emisní hodnoty provozu na tramvajových tratích byly stanoveny na základě počtu průjezdů tramvajo-
vých souprav pomocí české výpočtové metodiky. K výpočtu šíření hluku v prostředí byla využita metodika 
Schall03.

Výpočet hluku ze železniční dopravy

Pro výpočet hluku ze železniční dopravy byla použita metodika Schall03. Vlastnosti železničního svršku 
byly korigovány v souladu se souborem terénních měření hluku tak, aby odpovídaly specifickým podmín-
kám v České republice.

Vlastnosti projíždějících vlaků byly dle dostupných podkladů normovány na dva druhy vlaků:

	 ■ osobní vlaky,

	 ■ nákladní vlaky.

Uvedené druhy vlakových souprav se ve výpočtu liší emisní hodnotou při průjezdu, délkou vlaku a prů-
měrnou jízdní rychlostí. Výsledná emisní hodnota projíždějících vlaků je generována na základě vložených 
údajů. V rámci výpočtu bylo pro výhledový stav uvažováno s obnovou železničního svršku a spodku, kdy 
ve výpočtu výhledového stavu byla použita korekce pro modernizaci zohledňující tento stav.

Výpočet hluku z letecké dopravy

Výpočet hluku z letecké dopravy byl proveden výpočtovou metodikou uvedenou v ECAC.CAEC Doc 29 
s databází letadel AzB08 pomocí programu CadnaA. Způsob predikce uvedený ve výše uváděném do-
kumentu je doporučený pro výpočet hlukové zátěže v okolí civilních letišť. Tato metodika je doporučena 
v EU i pro tvorbu strategických hlukových map.

Pro výpočet izofon ekvivalentních hladin akustického tlaku A se vychází z podmínek v charakteristickém 
letovém dni, v němž se uskuteční průměrný počet N vzletů nebo přistání letadel za den (24 hodin). Při 
výpočtu izofon se vychází také z charakteristické skladby typů letadel udávané průměrnými počty po-
hybů (ARR, DEP) letadel různých typů nebo kategorií během charakteristického letového dne. Veškerá 
případná provozní omezení, která mají vliv na hlukovou zátěž z leteckého provozu, byla zahrnuta mezi 
výchozí údaje.

Analýzy výpočtu

Na základě výsledku výpočtu pro jednotlivé dopravní zdroje v území pomocí programu CadnaA byly 
provedeny analýzy v prostředí GIS. Z provedených analýz v GIS byl stanoven počet obyvatel a procentní 
podíl ploch ovlivněných nadlimitní hlukovou zátěží v jednotlivých 5dB pásmech. Výsledky výpočtu a pro-
vedených analýz jsou prezentovány v tabulkové formě dostupné na CD/DVD Praha životní prostředí 2010.

Tab. B5.4:  Celková akustická situace z dopravy - počet obyvatel ovlivněných hlukem v jednotlivých 
pásmech - deskriptor L

dn
 (dB), 2009

Počet obyvatel v pásmech – deskriptor L
dn

 [dB]

do 35 dB 35-40 dB 40-45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více

6 434 24 919 109 357 237 657 273 350 221 442 148 424 110 397 7 6911 30 299

Tab. B5.5:  Celková akustická situace z dopravy - procentní podíl ploch ovlivněných hlukem  
v jednotlivých pásmech - deskriptor L

dn
 (dB), 2009

Procentní podíl ploch v pásmech – deskriptor L
dn

 [dB] 

do 35 dB 35-40 dB 40-45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více

2,13 2,91 9,44 18,15 22,97 18,88 12,21 7,04 3,94 2,34
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Obr. B5.3: Mapa stávající hlukové situace – den, 2009 

Obr. B5.4: Mapa stávající hlukové situace – noc, 2009

Zdroj: ÚRM,  MHMP

Zdroj: ÚRM,  MHMP
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B5.2.1.4 Aktualizace ENVIS4 v roce 2010

Výstupem projektu ENVIS4 je od roku 2008 veřejně dostupný mapový server s každoroční aktualizací, 
který poskytuje uživatelům kromě akustické situace také podrobné informace o kvalitě ovzduší, zdrojích 
znečišťování ovzduší, přírodě a zeleni ve 24 vybraných městských částech hl. m. Prahy. 

V roce 2010 byla v oblasti hluk provedena následující aktualizace: 

a) Kontrola a aktualizace dopravních datových vstupů na základě dopravních průzkumů prováděných 
v rámci oblasti Ovzduší.

b) Aktualizovaný výpočet stavu akustické situace v celém rozsahu zasaženého území, pro které je projekt 
řešen.

c) Kontrolní měření stavu akustické situace ve vybraných třech základních opěrných bodech kalibrace 
výpočtového modelu. Výběr bodů byl podřízen potenciálním změnám v dopravním řešení, a tedy od-
povídajícím možným hlukově relevantním změnám v intenzitách dopravy na komunikační síti v území.
	 ■ M1 (2010) – Drůbežnická 231, Praha 9 – Běchovice
	 ■ M2 (2010) – náměstí Na Stráži 520, Praha 8 – Libeň
	 ■ M3 (2010) – Stružná 1300, Praha 9 – Jahodnice

Na všech místech byla provedena hodinová sonda v denní i noční době. Záznamy z měření, včetně na-
měřených hodnot a sledovaných dopravních charakteristik jsou součástí aktualizovaných výstupů a jsou 
prostorově lokalizovány v mapových podkladech.

d) Aktualizace vrstev GIS a datové sestavy informačního systému. Výstup obsahuje:

	 ■   plošný výpočet hluku pro denní a pro noční dobu v rastru 10x10 m, obsahující pro každý bod 
rastru hodnotu akustického tlaku (ASCII grid),

	 ■  hodnocení budov s nejvyšší zastiženou hladinou akustického tlaku na budově v denní a v noční 
době (ESRI shapefile),

	 ■  hodnocení fasád s hodnotami akustického tlaku v jednotlivých bodech na fasádách budov 
v území, s možností výběru jednotlivých poschodí objektů (ESRI shapefile),

	 ■  liniové zdroje obsahující hodnotu zdrojové funkce (ta reprezentuje „emisní hodnotu“ pro hluk 
z daného liniového zdroje (ESRI shapefile),

	 ■  zaměření jednotlivých míst měření v roce 2010 a identifikací příslušných záznamů z měření  
(ESRI shapefile).

B5.2.2 Další měření a hodnocení hluku

Pravidelná měření a hodnocení hluku ve vybraných lokalitách Prahy jsou prováděna Státním zdravotním 
ústavem v rámci celostátního programu „Monitorování životního prostředí ve vztahu ke zdraví obyvatel-
stva“. Subsystém III sledující zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku zahrnuje monitorování hluku 24ho-
dinovým měřením v jednom měřícím místě v každé z monitorovaných lokalit, ve kterých je periodicky 
prováděno současně i dotazníkové šetření. Jedná se tedy o kombinaci objektivního měření a subjektiv-
ního hodnocení hlukové situace samotnými obyvateli dané lokality. Hodnocen je vztah mezi expozicí 
hluku a jím rušeným spánkem a také postoj obyvatel k obtěžování hlukem. V roce 2010 byla v souvislosti 
s monitoringem vybraných lokalit v ČR vypracována akustická studie pro lokalitu Praha 3 – Pod lipami. 
Model na obrázku B5.5 a B5.6 vychází z údajů o intenzitách dopravy, které byly převzaty ze sčítání dopravy 
a znázorňuje hladiny hluku pro den a noc ve jmenované lokalitě.

Další, spíše jednorázová, nepravidelná a časově omezená měření hluku, jsou většinou prováděna jako 
součást ekologických studií u rozsáhlejších investičních akcí. Součástí prováděných studií je obvykle i ná-
vrh protihlukových opatření a následná kontrola účinnosti jejich realizace. Jiná měření jsou na území 
města prováděna jako kontrola k prošetření podnětů obyvatel, resp. stížností na nadměrný hluk nebo pro 
porovnání s výsledky modelových výpočtů. 
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Zdroj: SZÚ

Obr. B5.5: Hladiny hlukové zátěže pro lokalitu v Praze 3 – Pod lipami, den (L
d
), 2010

Zdroj: SZÚ

Obr. B5.6: Hladiny hlukové zátěže pro lokalitu v Praze 3 – Pod lipami, noc (L
n
), 2010
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B5.2.3 Protihluková opatření 

Na realizaci protihlukových opatření se stejně jako v předchozích letech podílely jednotlivé odbory Ma-
gistrátu hl. m. Prahy i organizace, které svou činností hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují – Doprav-
ní podnik hl. m. Prahy, a.s. (dále DPP), a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále TSK).

Protihluková opatření byla prováděna jednak v rámci doporučení „Akčního plánu snižování hluku pro 
aglomeraci Praha 2008“, který byl v září 2009 projednán Radou hl. m. Prahy a který podléhá pětileté ak-
tualizaci a jednak v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypra-
covaných TSK a DPP. Tyto harmonogramy byly již dříve předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. 
Hygienické stanici hl. m. Prahy, jako součást žádosti o udělení časově omezeného povolení překračování 
hladin hluku z provozu na některých pozemních komunikacích. Jde o více než 200 komunikací, které 
byly budovány a rozvíjeny v době, kdy se vliv hluku na zdraví obyvatel dostatečně nedoceňoval a nebyla 
po investorech požadována opatření proti pronikání hluku do okolí. V dnešní době je v těchto místech 
finančně nákladné a často technicky obtížné dosáhnout splnění hygienických limitů pro hluk. Obě tyto 
linie realizace protihlukových opatření se logicky prolínají.

Tab. B5.6: Protihlukové clony (PHC) navrhované akčním plánem

Ulice Číslo PHC Výška (m) Délka (m) Katastrální území
Průmyslová 201* 3 532 Hloubětín
Jižní spojka 202* 4 427 Strašnice, Záběhlice
Jižní spojka 203* 4 165 Záběhlice
K Barrandovu 204 5 854 Barrandov
Barrandovský most 205 2 413 Braník, Hlubočepy
Nájezd na Barrandovský most 206 3 140 Braník, Hlubočepy
Černokostelecká 207 4 278 Strašnice
Kolbenova 208 3 763 Hloubětín
Spořilovská 209 4 976 Záběhlice, Chodov
V Holešovičkách 210 4 870 Libeň
5. května 211 8 1 286 Michle
Jižní spojka 212* 6 400 Záběhlice
K Barrandovu 213 4 320 Slivenec

(clony označené „* “ jsou již realizované nebo připravené k realizaci)  Zdroj: MHMP

Podrobné informace o protihlukových opatřeních v roce 2010

Na Jižní spojce na mostě přes Záběhlickou ulici byla dokončena protihluková clona (Akční plán, PHC 203). 
Jedná se o 4 metry vysokou oboustrannou clonu na stávajícím mostě vedeném přes uvedenou komuni-
kaci. Pokračováním clony na mostě přes Záběhlickou ulici až k nájezdu ze Spořilovské ulice je jednostran-
ná pohltivá stěna o výšce 6 metrů a celkové délce 440 metrů (Akční plán, PHC 212). Protihluková clona 
byla navržena především k ochraně ulic Na lávce, Podle náhonu, Zárybničná a Krajánkova. V dané lokalitě 
dle akustického posudku nejsou reálná žádná účinnější protihluková opatření. Tato clona byla připravena 
k realizaci včetně stavebního povolení.

Je připravena realizace protihlukové clony na ulici Průmyslová v lokalitě Za Horou (Akční plán, PHC 201). 
Na mostě přes železniční trať Praha – Kolín a Čelákovickou ulici je navržena oboustranná clona o výšce  
3 metry a délce 466 metrů, resp. 532 metrů.
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Obr. B5.8: Znázornění protihlukových clon v ulici Průmyslová (PHC 201)

Zdroj: MHMP

Obr. B5.7: Znázornění protihlukových clon na Jižní spojce (PHC 203, PHC 212)

Zdroj: MHMP
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Mimo opatření na stávajících komunikacích jsou v rozsahu schválené projektové dokumentace postupně 
realizována protihluková opatření v rámci nových dopravních staveb. V rámci stavby Městského okruhu 
byla zahájena příprava potřebných možných opatření u ulice V Holešovičkách. Pro tuto oblast byla zpra-
cována aktuální hluková studie, na kterou navazují projekční práce. 

Součástí doporučení Akčního plánu bylo prověření účinnosti a možnosti navýšení nebo rekonstrukce 
stávajících protihlukových clon na Štěrboholské spojce. Byla připravena dokumentace pro stavební po-
volení, resp. ohlášení celkové rekonstrukce protihlukové clony v oblasti Dolních Počernic.

V letech 2009–2010 byla uskutečněna na náklady Magistrátu hl. m. Prahy další etapa výměny stávajících 
oken za okna s lepšími parametry útlumu hluku z venkovního prostředí s cílem ulehčit dopady dopravní-
ho hluku souvisejícího s provozem na ulici Spořilovská v domech v ulicích Zvánovická, Hrusická a Hlavní. 

V souvislosti se zprovozněním nové části Pražského okruhu bylo v září 2010 Usnesením RHMP č. 1668 
uloženo urychlit výstavbu PHC v oblasti Spořilova a Jižního Města – Chodov. Dosavadní cílové řešení je 
i nadále spatřováno v dostavbě Pražského okruhu.

Technickým opatřením, které má nemalý vliv na hlukovou situaci, je výměna dlážděných povrchů za tišší 
asfaltové. Ne ve všech lokalitách je však takové opatření realizovatelné z důvodu, že je třeba respektovat 
stanoviska památkářů vzhledem k existenci Pražské památkové rezervace.

V oblasti stavebních akcí většího rozsahu majících pozitivní vliv na zlepšení hlukové situace, které zahrno-
valy rekonstrukce, výměny povrchů, opravy a souvislé údržby povrchů, bylo v průběhu roku 2010 na rea-
lizaci 44 staveb vynaloženo bezmála 690 mil. Kč. Ke zmírnění hlukové zátěže docházelo i prováděním 
stavebních úprav zařazených do kategorie běžná údržba komunikací.

Odstraňování staré hlukové zátěže

V průběhu roku 2010 TSK pokračovala v odstraňování staré hlukové zátěže v dalších etapách rekonstrukce 
ulice Budějovická (úsek Vyskočilova – Vokáčova), Terronská (výměna povrchu v úseku Čsl. armády – Čín-
ská) a ulice Moskevská (rekonstrukce v úseku Vršovická – Baškirská).

Výměna povrchu byla realizována nebo rozpracována na dalších následujících komunikacích: Jižní 
spojka, Na Hřebenkách, Chlumecká, Moskevská, Vídeňská, Štěrboholská spojka, 5. května, Kbelská, K Ba-
rrandovu, Michelská, Na Maninách, Trojská a Petrská. Ve větším rozsahu byly provedeny opravy vozov-
ky v ulici Kudrnova, Starochuchelská, Weberova, Pod Žvahovem, Ke Karlovu, Vrbova, Pod lipami. Další 
opravy povrchu vozovky byly uskutečněny v ulicích Povltavská, Tupolevova, oblast křižovatky ulic Čsl. 
exilu a Gen. Šišky, Severní I, V Olšinách, Pod Kotlářkou, Poděbradská, K Dubečku, Jeremenkova, K Zadní 
Kopanině, Na Cikánce, Pod Vidoulí, Jeremiášova, Národní, Slezská, Vrbova, Spořilovská, Vinohradská a Pod 
Klapicí. Ve spolupráci DPP a TSK byla zcela zrekonstruována komunikace Myslíkova v celé své délce včetně 
křižovatky ústící na nábřeží.

V různém stadiu příprav, jednání, zpracování dokumentace územního rozhodnutí a stavebních povolení 
byla rozpracována dokumentace pro dalších 19 komunikací (Jičínská, Malešická, Milady Horákové, Mos-
kevská (část), Bubenská, Kodaňská, Svatovítská, Zenklova, Badeniho, Branická, Pod Bruskou, Rokycanova, 
Revoluční, Jugoslávská, Korunovační, U Výstaviště, Bělehradská, Na Větrníku, Komunardů).

Kromě uvedených aktivit a opatření byla ve snaze zlepšit hlukovou situaci realizována a využívána řada 
organizačních opatření, mezi která patří snížení rychlosti a zákaz vjezdu nákladních vozidel, výstavba 
telematických systémů a činnosti v rámci BESIP (zpomalovací prahy, informační tabule s proměnlivou 
informací o rychlosti).

V rámci plnění opatření souvisejících s odstraňováním staré hlukové zátěže Technická správa komunikací 
zadala měření a zpracování šesti akustických studií určených jako podklad pro výběr vhodných protihlu-
kových opatření technického charakteru na komunikacích U Rajské zahrady, Zborovská, Podolské nábřeží, 
Na dolinách, Jaselská a nám. Na Stráži.



hlUKB5

PRaha – Životní prostředí 2010188

Opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy

DPP provedl rekonstrukci tramvajové trati v ulici Plzeňská (2 úseky) a celé trati v ulici Makovského 
s náklady 667 mil. Kč a rekonstrukci tramvajové trati v ulici Národní a Spálená. Při rekonstrukci úseku tram-
vajové trati v ulici Poděbradská (Kbelská – obratiště Lehovec) s náklady 330 mil. Kč byla poprvé použita 
širokopatní bezžlábková kolejnice. 

Ve všech lokalitách, kde byla provedena rekonstrukce tramvajové trati, byl v kontrolních místech při ově-
řovacím měření po rekonstrukci zjištěn významný pokles hlukové zátěže v chráněném venkovním 
prostoru staveb. Opravy tramvajových tratí většího rozsahu byly realizovány v ulici Nádražní, Vyšehrad-
ská, Na Slupi a Myslíkova. DPP nadále pokračoval v realizaci úprav na vozovém parku. Byl rozšířen počet 
vozů se zakrytovanými podvozky o 32 vozů, celkově na 290 vozů, tj. 30 % vozového parku.

I nadále byla zachována pravidla pro tzv. „noční hlukovou zónu“ vyhlášenou DPP pro provoz tramvajo-
vých tratí, na nichž je v noční době omezena rychlost na 40 km/h. Toto opatření se týká cca 140 km tratí 
vedených především v husté městské zástavbě. Náklady na dodržování této zóny jsou vyčísleny na 5 mil. 
Kč/rok.
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B5.3 LETECKÝ HLUK

Letecká doprava se jako významný zdroj hluku projevuje zejména v okolí mezinárodního letiště Praha – 
Ruzyně, které provozuje společnost Letiště Praha, a. s. Ostatní pražská letiště zde nejsou zmíněna, neboť 
nepatří mezi významné zdroje hluku na území hl. města Prahy. 

B5.3.1 Letiště Praha – Ruzyně

Letiště je významným článkem dopravní infrastruktury České republiky, v posledních letech se počet 
odbavených cestujících pohybuje okolo 11,5 mil. cestujících za rok. Je jediným letištěm České republiky, 
které má více než 50 000 pohybů (startů a přistání) za rok, a proto se na něj vztahují všechna ustanovení 
směrnic EU k řešení hlukové problematiky – 2002/30/ES a 2002/49/ES (viz kapitola B5.1.2 Legislativa).

Letiště Praha, a. s. jako provozovatel letiště Praha – Ruzyně (kódové označení LKPR) má v souladu s § 42b 
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, povinnost vypracovat za každé 
dva kalendářní roky „Zprávu o hlukové situaci na letišti“která se týká zejména tzv. letadel okrajově vyhovu-
jících. Smyslem je zmapovat podíl těchto nejhlučnějších letadel na provozu letiště, jejich vliv na hlukovou 
situaci v jeho okolí a postupně je vyřazovat z provozu, až po jejich úplný zákaz. Definice letadel okrajově 
vyhovujících je uvedena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES. Poslední zpráva zaslaná 
v polovině roku 2010 Ministerstvu dopravy (MD) hodnotí vlivy hluku z leteckého provozu letiště Praha – 
Ruzyně za roky 2008 a 2009. Zpráva za roky 2010 a 2011 bude předložena na MD ČR do 30. 6. 2012.

Provozní plochy letiště Praha – Ruzyně tvoří tři vzletové a přistávací dráhy: RWY 06/24, RWY 13/31 a RWY 
04/22, které jsou doplněny systémem pojezdových drah spojujících je s odbavovacími plochami. Špič-
ková hodinová kapacita dráhového systému je 46 pohybů. V současné době je RWY 04/22 trvale mimo 
provoz. 
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Obr. B5.9:  Vývoj leteckého provozu na Letišti Praha – Ruzyně v letech 2000–2010. Počet pohybů (star-
ty a přistání) v jednotlivých letech

Zdroj: Letiště Praha, a.s.
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Následující tabulky ukazují vybrané charakteristiky letového provozu za rok 2010. 

Tab. B5.7: Počet pohybů (vzletů a přistání) v charakteristickém letovém dni v roce 2010

Pohyby %
Počet pohybů (DEP+ARR) za den (24 hodin) 463 100,00
Počet pohybů v denní době (06:00 – 22:00 hodin) 414 89,42
Počet pohybů v noční době (22:00 - 06:00 hodin) 49 10,58

Zdroj: Letiště Praha, a.s.,

Tab. B5.8: Rozdělení vzletů a přistání na jednotlivých RWY v denní a noční době v roce 2010

Dráha
Přílety/odlety

RWY 24 RWY 06 RWY 13 RWY 31
ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP

Den (%) 34,79 31,92 10,38 9,05 1,12 3,91 4,10 4,73
Noc (%) 34,86 39,05 8,36 10,09 0,48 0,95 2,58 3,61

Zdroj: Letiště Praha, a.s.,

Tab. B5.9:  Zastoupení letadel na letišti Praha – Ruzyně v jednotlivých kategoriích pro denní a noční 
dobu v roce 2010

Kategorie letadel Den (%) Noc (%)
Všeobecné letectví 1,33 0,70
Vrtulové dopravní 23,31 11,70
Proudové do 80 t 71,91 84,38
Proudové nad 80 t 3,33 3,19
Vojenské letouny 0,09 0,03

Zdroj: Letiště Praha, a.s.

Obr. B5.10: Dráhový systém letiště Praha – Ruzyně

Zdroj: Letiště Praha, a.s.
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Protihlukové aktivity Letiště Praha, a.s.

Společnost Letiště Praha, a.s. usiluje o minimalizaci nepříznivého vlivu letecké dopravy na obyvatele 
v okolí letiště a podporuje aktivity, které vedou ke zkvalitnění jejich životních podmínek. Vytvořila pro to 
dva kompenzační programy. První s názvem „Žijeme zde společně“ podporuje účelově projekty k preven-
ci a ochraně životního prostředí obcí a městských částí hl. m. Prahy, které se nacházejí na území ovlivně-
ném nadměrným hlukem nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Druhý kompenzační program se jmenuje 
„Dobré sousedství“ a přispívá k rozvoji občanské společnosti, tj. podporuje kulturu, školství, tělovýchovu 
a sport, programy pro mládež, požární ochranu, městskou policii, přispívá na sociální, zdravotní, humani-
tární, charitativní a náboženské účely. Letiště Praha, a.s. mimo jiné soustavně realizuje protihlukový pro-
gram ve vyhlášeném ochranném hlukovém pásmu, který spočívá ve výměně svislých oken, balkonových 
dveří a střešních oken za okna s protihlukovými parametry. Průběžně hodnotí vlivy stavebních záměrů 
a všech svých činností na životní prostředí. Letiště Praha, a.s. má od roku 2002 zaveden systém environ-
mentálního managementu podle ISO 14001, který udržuje a soustavně rozvíjí.  Spolupracuje s místními 
úřady, komunitami v okolí letiště a dalšími zúčastněnými stranami. Je členem mezinárodního sdružení 
letišť (ACI – Mezinárodní rada letišť), s jehož dalšími členy sdílí environmentální zkušenosti. 

V roce 2010 vyhlásilo Letiště Praha, a. s., ve spolupráci s městskou částí Praha 6 již 4. ročník soutěže „Nejtišší 
dopravce na letišti Praha – Ruzyně“. Soutěž se koná každoročně v období letní sezóny (květen – říjen), kdy 
je letecký provoz na Ruzyni nejintenzivnější. Smyslem akce je pozitivní motivace leteckých společností 
k ohleduplnému přístupu k životnímu prostředí obcí a městských částí v okolí letiště Praha – Ruzyně při 
provozování letů, zejména z hlukového hlediska. Do soutěže jsou zapojeny letecké společnosti, které 
na ruzyňské letiště létají nejčastěji. Soutěží se ve dvou kategoriích – proudová letadla a turbovrtulová le-
tadla. Pro vyhodnocení soutěže je využit monitorovací systém leteckého hluku a letových tratí ANOMS8, 
který patří ke světové špičce. Do hodnotících kritérií soutěže vstupují údaje o hlukových vlastnostech 
letadel, o dodržování stanovených protihlukových postupů a o počtu přepravených cestujících. Vítězem 
v kategorii turbovrtulových letadel se stala v roce 2010 letecká společnost Malev, v kategorii proudových 
letadel letecká společnost Aeroflot.

Provozní opatření ke snižování hluku letadel

Hluk z leteckého provozu je dominantním vlivem každého letiště na jeho okolí. Letiště Praha, a. s. usiluje 
o snižování hlukové zátěže z civilní letecké dopravy využitím řady provozních, ekonomických a technic-
kých opatření. Mezi provozní opatření patří:

 ■ zákaz vzletů a přistání letadel bez hlukové certifikace a starých hlučných letadel
 ■ omezení nočního provozu; mohou operovat jen moderní méně hlučná letadla
 ■  preference dráhového systému; hlavní dráha letiště Praha – Ruzyně je RWY 06/24, vedlejší RWY 

13/31 je využívána velmi omezeně vzhledem k hlukovým opatřením, plně je využívána pouze 
v mimořádných provozních situacích (údržba hlavní dráhy, nevhodné meteorologické podmín-
ky na hlavní dráze)

 ■ pravidla pro přílety a odlety
 ■ pravidla pro motorové zkoušky; zákaz motorových zkoušek v noční době
 ■  omezení použití reverzního tahu motorů při brzdění; v noční době pouze z bezpečnostních 

důvodů

 ■ časové omezení použití záložního zdroje energie

Tato opatření se nadále vyvíjejí v souladu s vývojem leteckého provozu a  respektují společenské a legis-
lativní požadavky.

Noční provoz každého letiště je ve vztahu k okolnímu obyvatelstvu citlivé téma, a proto patří i na letišti 
Praha - Ruzyně k nejdůležitější součásti řešení hlukové problematiky. V roce 2010 se snížil počet reálně 
provedených pohybů v charakteristickém letovém dni v noční době na 49 pohybů. Částečně je to 
způsobeno celkovým meziročním poklesem provozu v důsledku ekonomické krize, lze se však oprávněně 
domnívat, že se projevily i dopady přijatých opatření. Patří mezi ně zavedení sankčních poplatků letec-
kému dopravci za porušení slotové koordinace, tj. příletu nebo odletu letadla mimo přidělený čas, nebo 
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zavedení sankčních poplatků za nedodržení hlukové kategorie v noční době, tj. za přílet v noční době 
letadlem, které není zařazeno v tzv. BONUS listu (seznam nejmodernějších letadel, které mohou operovat 
na letišti Praha – Ruzyně v noční době). 

Ekonomická opatření

Mezi ekonomická opatření patří hlukové poplatky, které jsou nastaveny v přímé závislosti na hluč-
nosti a hmotnosti letadel. Opatření výrazně motivuje letecké dopravce k nasazování nejmoderněj-
ších, resp. nejtišších letadel na letišti Praha - Ruzyně, což se odráží v zastoupení letadel v jednotlivých 
hlukových kategoriích (viz tabulka B5.5). Výše hlukového poplatku pro letadla s maximální vzletovou 
hmotností (MTOW) vyšší než 9 tun je tedy stanovena podle toho, do které hlukové kategorie je leta-
dlo zařazeno. Současné hlukové kategorie platí od roku 2006 a respektují novelizovaný mezinárodní 
předpis ICAO, ANNEX 16/I, Chapter 4. Více se lze dozvědět na webových stránkách Letiště Praha, a.s.  
http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/zivotni-prostredi/hlukova-problematika/.

Tab. B5.10:  Podíl zastoupení letadel na letišti Praha – Ruzyně v jednotlivých hlukových kategoriích  
v období 2006–2010 (1. kategorie: nejméně hlučná letadla; 5. kategorie: nejvíce hlučná letadla)

Rok 2006 2007 2008 2009 2010
Hluková kategorie Pohyb letadla (%)

1 52,85 54,72 63,25 73,03 73,67

2 36,78 29,35 24,68 21,60 22,05
3 9,09 10,18 5,09 3,16 2,71

4 1,14 3,64 2,03 1,28 0,85

5 0,14 2,11 4,95 0,94 0,71

Zdroj: Letiště Praha, a.s.

Dalším významným ekonomickým prostředkem je tzv. zvláštní hlukový poplatek za porušení provoz-
ních protihlukových postupů. Letiště Praha, a.s. jej aplikuje za porušení pravidel vizuálního přiblížení. Další 
poplatky sankčního charakteru jsou účtovány za porušení slotové koordinace nebo  pravidel nočního 
provozu.

Výnosy z hlukových poplatků jsou použity především k pokrytí nákladů na monitorování hluku z letecké-
ho provozu a všech dalších aktivit souvisejících s řešením hlukové problematiky (od roku 1998 k financo-
vání protihlukových opatření v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha – Ruzyně).

Monitoring leteckého hluku a letových tratí

Významným technickým opatřením je systém monitoringu leteckého hluku a letových tratí. Monitoring 
leteckého hluku je nezbytným nástrojem k zjištění aktuální hlukové situace zahrnující kontrolu dodržo-
vání hygienických limitů hluku. Monitoring letových tratí umožňuje především kontinuální kontrolu sta-
novených protihlukových postupů a zajišťování podkladů pro řešení stížností. Zobrazování trajektorií letu 
je možné v 2D a3D. Aktualizované výsledky stacionárních měřicích stanic jsou měsíčně zveřejňovány 
na http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/zivotni-prostredi/hlukova-problematika/monitoring-hluku-
-new/. Tyto hodnoty slouží k průběžné orientaci, ale nejsou porovnatelné s hygienickými limity, neboť 
nejsou vztaženy k tzv. charakteristickému letovému dni.

Výsledky kontinuálního měření leteckého hluku v okolí letiště Praha – Ruzyně, které jsou porovnatelné 
s hygienickým limitem, neboť použitý postup zpracování naměřených dat respektuje principy stanovené 
v Metodickém návodu Ministerstva zdravotnictví pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu, 
jsou zveřejňovány vždy jednou ročně na výše uvedené adrese po skončení období definovaného ke sta-
novení charakteristického letového dne (květen – říjen). 



hlUK B5

PRaha – Životní prostředí 2010 193

Obr. B5.11:  Rozmístění stacionárních měřících stanic a ochranné hlukové pásmo letiště 
Praha – Ruzyně, 2010

Zdroj: Letiště Praha, a.s.

1. Jeneč, 2. Červený Újezd, 3. Unhošť, 4. Pavlov, 5. Hostivice, 6. Dobrovíz, 7. Kněževes, 8. Horoměřice – střed 
obce, 9. Přední Kopanina, 10. Horoměřice – JV okraj, 11. Řepy, 12. Bílá Hora, 13. Suchdol

Tab. B5.11:  Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku L
Aeq

,T pro denní a noční dobu 
vztažené na podmínky charakteristického letového dne v roce 2010

  Výsledné hodnoty L
Aeq

 (dB)  Výsledné hodnoty L
Aeq

 (dB)

Lokalita  č. L
Aeq

, 16 h L
Aeq

, 8h Lokalita  č. L
Aeq

, 16 h L
Aeq

, 8h 

Jeneč 1 57,2 57,7 Horoměřice, střed 8 56,7 51,1
Červený Újezd 2 51,1 46,6 Přední Kopanina 9 54,5 49,2
Unhošť 3 53,3 49,6 Horoměřice JV 10 51,7 47,4
Pavlov 4 53,2 48,4 Řepy 11 46,3 38,2
Hostivice 5 42,8 37,5 Bílá Hora 12 55,1 47,6
Dobrovíz 6 54,6 49,2 Suchdol 13 55,3 49,6
Knězeves 7 55,8 49,3

Zdroj: Letiště Praha, a.s.
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Obr.  B5.12:  Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku L
Aeq

,T pro denní a noční dobu vztažené 
na podmínky charakteristického letového dne v roce 2010

Zdroj: Letiště Praha, a.s 
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Zdroj: Letiště Praha, a.s. 

Zdroj: Letiště Praha, a.s 

Obr. B5.13:  Současné platné ochranné hlukové pásmo a reálné hlukové kontury (izofony) z letec-
kého provozu v denní době (06-22 h.) v deskriptoru L

Aeq
D. Prostřední zelená kontura 

o hodnotě 60 dB, což je hodnota hygienického limitu pro denní dobu, ohraničuje úze-
mí vystavené nadlimitnímu hluku z leteckého provozu v roce 2010

Obr. B5.14:  Současné platné ochranné hlukové pásmo + reálné hlukové kontury (izofony) z letec-
kého provozu pro noční dobu (22 – 06 h.) v deskriptoru L

Aeq
N. Prostřední zelená kon-

tura o hodnotě 50 dB, což je hodnota hygienického limitu pro noční dobu, ohraničuje 
území vystavené nadlimitnímu hluku z leteckého provozu v roce 2010


