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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 nejhůře postiženou oblastí České republiky. 

Hlavními zdroji hluku v městském prostředí je pozemní doprava, zejména pak doprava silniční. Exponovanými 
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 akustického tla-
ku lAeq,T. Jedná se o energetický průměr okamžitých hladin akustického tlaku A za definovanou časovou jednot-
ku a vyjadřuje se v decibelech [dB]. 

Právní úprava posuzování stavu akustické situace ve venkovním prostředí je v České republice daná zákonem 
č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a s ním souvisejícím nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (Pozn.: v době zpracování publikace Elektronická zpráva o ŽP v Praze v roce 
2014 /září 2016/ bylo uvedené nařízení nahrazeno novým nařízením vlády č. 217/2016 Sb.).

Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění ukládá všem provozovatelům a správcům zdrojů hluku povinnost ne-
překračovat limity hluku v prostředí. Pokud by tuto povinnost nemohli dodržet, stanoví zákon obsahové a ter-
mínové požadavky pro jejich další postup ve správním řízení ve vztahu k orgánům ochrany veřejného zdraví. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., které je prováděcím předpisem k tomuto zákonu, pak kromě stanovení limitů 
hluku v prostředí: 

 •  pracuje s pojmem „stará hluková zátěž“ a stanoví pro ni zvláštní korekci pro hygienický limit (+ 20 dB); starou 
hlukovou zátěží se rozumí hluk, který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních 
komunikacích a dráhách. Zákon č. 258/2000 Sb. dále:

 •  ukládá provozovatelům zdrojů hluku (a také majitelům/správcům komunikací) zajistit nepřekročení limitu 
provedením potřebných opatření tam, kde je hodnota lAeq vyšší; 

 •  zmocňuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, aby dočasně souhlasil s překročením tohoto limitu, po-
kud ho nelze z vážných důvodů dodržet. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, 
jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. 

limit hluku ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního 
hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku lAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době (viz tabulka B5.1). 
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Tab. B5.1: Limity hluku ve venkovním prostoru, příloha č. 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném ven-
kovním prostoru, 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

Pozn.: 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 
dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

Pravidla k použití korekce uvedené v tabulce: 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních 
dráhách, kde se použije korekce -5 dB.

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1: 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřa-
ďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, 
které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.

2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu 
§ 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy 
na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

Hygienické limity hluku z dopravy, lAeq,T pro den (6-22 hod.)/noc (22-6 hod.) pro chráněný venkovní prostor 
ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor:

 • 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 směr-
nice Evropského parlamentu a Rady ES 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (označo-
vaná „Směrnice END“). 

Transpozice zmíněné směrnice sestává v legislativě České republiky z: 

 • novely zákona o integrované prevenci č. 222/2006 Sb., kterou se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, jíž byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění;

Pozn.: v novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění jsou pak v souvislosti se strategickým hlu-
kovým mapováním uloženy v § 80 povinnosti Ministerstvu zdravotnictví a v § 81 Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního 
prostředí a Ministerstvu pro místní rozvoj a krajům.

 •  vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, 
jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účas-
ti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování);

 •  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 silnice-
mi v extravilánu výjimečné v nadprůměrně vysokých intenzitách a dopravních výkonech. Z tohoto důvodu je 
silniční doprava nejvýznamnějším zdrojem nadlimitního hluku, který zároveň působí na největší počet obyva-
tel 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 k mír-
nému zvýšení v průměru o 4,6 % ve srovnání s rokem 2009. Rok 2011 pak znamenal meziroční snížení intenzity 
automobilové dopravy o 1,2 %. V roce 2012 intenzita automobilové dopravy klesla oproti předcházejícímu roku 
o dalších 0,6 %. Celkově se automobilová doprava na území Prahy v roce 2014, měřená dopravním výkonem na 
celé komunikační síti, snížila v průměru o 0,4 % ve srovnání s předcházejícím rokem. Z toho doprava osobními 
automobily klesla o 0,5 % a doprava nákladními automobily a autobusy vzrostla o 0,1 %. Intenzita dopravy i stav 
povrchu vozovek významně přispívá ke zvýšení hlukové zátěže obyvatel. Na nejrušnějších komunikacích v Pra-
ze dosahují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době hodnot téměř 80 dB. Jedná se o úseky 
Jižní spojka s Barrandovským mostem, 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 hluku 
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 aktuali-
zuje pravidelně nejvýše po pěti letech od roku 1976, jak je patrné z tabulky B5.2.1. Poslední aktualizace hlukové 
mapy automobilové dopravy proběhla právě z údajů z roku 2010, následná aktualizace by měla proběhnout 
v roce 2017.  

Základní informace ke zpracování dřívějších hlukových map lze nalézt ve starších ročenkách o životním prostře-
dí v Praze, výstupy pak v původní verzi Atlasu životního prostředí Prahy (http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-
-zivotniho-prostredi#.V6roLo9OLIU) a na dříve vydaných CD/DVD Praha – životní prostředí.

Pozn.: Aktuální mapové výstupy jsou k dispozici v novém Atlasu ŽP na adrese http://mpp.praha.eu/app/map/
atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa (Hluková mapa).

Tab. B5.2.1: 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 Bě-
chovice, Enviconsult aj. 

měření (krátkodobá) 

Mapy rozložení hlukové zátěže (MRHZ) 1992–1997 IMIP, PÚDIS, AkMEST 
kombinace měření (krát-

kodobá, dlouhodobá), 
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 noč-
ní době 

2004
INF MHMP, Enviconsult 

a kol. 
Výpočet, Hluk + MAPA 

http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi#.V6roLo9OLIU
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi#.V6roLo9OLIU
http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa
http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa
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Název projektu
Rok  

zpracování
Zpracovatelé Metoda, použitý software

Součtová výpočtová hluková mapa automobilové 
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 den-
ní a noční době – 2007 

2007
INF MHMP, TSk, Envi-

consult, EkOlA 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
vlivů na udržitelný rozvoj území konceptu uP hl. m. Pra-
hy (z údajů roku 2009)

2011 uRM, Ekola group Výpočet, 3D CADNA A

Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v Pra-
ze pro denní a noční dobu vycházející ze statistických 
údajů z dopravy v roce 2010

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

mapa

Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2016 (z dat 
2012)

2015-2016 MZd, Akustika Praha
Výpočetní program Predic-
tor-limA Type 7810 a INM

Zdroj:  OCP MHMP

B5.2.1.1 výpočtová hluková mapa automobilové dopravy 2012 (z údajů o dopravě v roce 2010) 

Z údajů o dopravě v roce 2010, přesněji na základě dopravně-inženýrských dat Technické správy komunikací 
hlavního města Prahy (TSk), byla vyhotovena výpočtová hluková mapa automobilové dopravy pro denní a noč-
ní dobu. Základní informace o projektu jsou uvedeny v ročence Praha životní prostředí 2010, výstupy lze nalézt 
v Atlasu ŽP. 

Další výpočtová hluková mapa automobilové dopravy pro území hl. města Prahy bude zpracovávána podle 
předpokladů v roce 2017. 

B5.2.1.2 strategické hlukové mapování a navazující akční plán

Dalším způsobem monitorování hluku je tzv. strategické hlukové mapování vyplývající z transpozice směrni-
ce Evropského parlamentu a Rady ES 2002/49/ES o hodnocení a řízení environmentálního hluku, která nabyla 
v platnosti v roce 2007. V tomto roce byla v souladu se směrnicí zpracována Ministerstvem zdravotnictví strate-
gická hluková mapa také pro hlavní město Prahu jakožto aglomeraci s více jak 250 tisíci obyvateli. Strategická 
hluková mapa i navazující akční plán jsou aktualizovány v pětiletém cyklu, aktualizovaná Strategická hluková 
mapa (na základě podkladů z roku 2012) je k dispozici od konce roku 2015.

Pozn. k 8/2016: V roce 2008 byl Magistrátem hl. m. Prahy jakožto krajským úřadem vypracován navazující Akční 
plán snižování hluku pro aglomeraci Praha, podle kterého jsou postupně realizována konkrétní naplánovaná 
opatření ke zlepšení hlukové situace ve vybraných kritických lokalitách až do vypracování nového akčního plá-
nu (více v kapitole B5.2.3 Protihluková opatření). Ten bude vytvořen v návaznosti na zpracovanou Strategickou 
hlukovou mapu do konce roku 2016.

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

V rámci vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 a jejich aktua-
lizace 2013 bylo vyhodnoceno hlukové zatížení území Prahy hlukem v denní a noční době. Podrobné informace 
týkající se vyhodnocení jednotlivých zdrojů hluku jsou uvedeny v uvedeném dokumentu.
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Tab. B5.2.2: Souhrnné výsledky akustického zatížení území hl. m. Prahy v roce 2012 

Zdroj hluku
uvažovaný hygienický 

limit
Období Počet nadlimitně ovliv-

něných obyv.  
hl. m. Prahy

Nadlimitně ovlivněná obytná 
území (% rozlohy celkové plochy 

obytných oblastí v Praze)

Automobilová doprava

limit SHZ
den 16 556 1,23

noc 28 346 2,13

limit 60/50
den 405 0,07

noc 544 0,09

limit 55/45
den 0,00 0,00

noc 0,00 0,00

nadlimitně celkem 
den 16 951 1,29

noc 28 854 2,21

Železniční doprava

limit SHZ
den 803 0,26

noc 1 611 0,43

limit 60/50
den 26 0,00

noc 29 0,00

limit 55/45
den 253 0,01

noc 327 0,01

nadlimitně celkem 
den 1 083 0,28

noc 1 969 0,45

Tramvajová doprava

limit SHZ
den 841 0,04

noc 4 764 0,23

limit 60/50
den 100 0,01

noc 231 0,01

limit 55/45
den 468 0,01

noc 1 175 0,04

nadlimitně celkem 
den 1 410 0,06

noc 6 169 0,28

letecká doprava limit 60/50
den 211 0,07

noc 911 0,22

Pozn.: limit SHZ – stará hluková zátěž, stávající stav obyvatel na území hl. m. Prahy - 1 239 190, celková plochy obytných oblastí – 
12 365,85 ha 

Zdroj: IPR

Tab. B5.2.3: Celkový počet nadlimitně ovlivněných obyvatel hl. m. Prahy – procentní vyjádření 
Zdroj hluku Období Nadlimitně ovlivněných obyvatel hl. m. Prahy v %

Automobilová doprava
den 1,37

noc 2,33

Železniční doprava
den 0,09

noc 0,16

Tramvajová doprava
den 0,11

noc 0,50

letecká doprava
den 0,02

noc 0,07

Pozn.: limit SHZ – stará hluková zátěž, stávající stav obyvatel na území hl. m. Prahy - 1 239 190.

Zdroj: IPR
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Zdroj: IPR, MHMP

Obr. B5.2.2: Mapa hlukové situace – den, 2009

Pásma hluku v dB

Tab. B5.2.4: Procentní podíl obytných ploch ovlivněných hlukem na celém území hl. m. Prahy, v roce 2012

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

Deskriptor ld [dB] 17,2 24,8 25,0 16,8 9,4 5,1 1,5 0,2

Deskriptor ln [dB] 54,3 20,8 13,8 7,4 2,7 0,7 0,2 0,0
Zdroj: IPR

Obr. B5.2.3: Měřicí místo v ulici Pod Lipami v Praze 3

Zdroj: Google map, A – měřicí místo
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B5.2.2 DALšÍ MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU
Pravidelné měření a hodnocení hluku ve vybraných lokalitách Prahy jsou prováděna Státním zdravotním ústa-
vem (SZÚ) v rámci celostátního programu „Monitorování životního prostředí ve vztahu ke zdraví obyvatelstva“. 

Monitorování hluku v Praze a jeho zdravotních důsledků je součástí Systému monitorování zdravotního stavu 
obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí, který monitoruje hladiny hluku ve vybraných 
městech ČR. V Praze probíhalo monitorování od roku 1994 na třech místech: v Praze 2 na Vinohradech (ukonče-
no v roce 2003), v Praze 10 ve Vršovicích (ukončeno v roce 2006) a v Praze 3 na Žižkově, kde probíhá dosud. Jsou 
sledovány dvě lokality s různou hlučností - v ulici Pod lipami a v ulici koněvova. V lokalitách probíhá pravidelné 
24-hodinové měření hluku. Do roku 2006 bylo měření prováděno každoročně, poté bylo přistoupeno k měření 
s intervalem 2-3 roky, měření probíhala v letech 2009 a 2011 a 2014. Součástí měření je i sčítání četnosti a inten-
zity dopravy. Po zpracování výsledků měření hluku jsou výstupem hlukové ukazatele dané vyhláškou 523/2006 
Sb. o hlukovém mapování: ld pro den, lv pro večer, ln pro noc a ldvn pro den-večer-noc a také ekvivalentní hla-
diny akustického tlaku pro celou denní dobu lAeq, 16 hodin (6:00 – 22:00) a pro celou noční dobu lAeq, 8 hodin 
(22:00 – 6:00), uváděné v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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Obr. B5.2.6: Podíl obtěžovaných a rušených osob hlukem v letech 2007 a 2013, ulice Pod Lipami, Praha 3

Obr. B5.2.4: Vývoj hluku v lokalitě Praha 3  
Pod Lipami v letech 1994 až 2014
 

Zdroj: SZÚ

 

Obr. B5.2.4: Vývoj hluku v lokalitě Praha 3  
Koněvova v letech 1994 až 2014

Zdroj: SZÚ

Měřící místo v Praze 3, Pod lipami 44 leží v obytné části města, komunikace má obslužný charakter. V roce 2014 zde 
projelo v průměru cca 1 500 vozidel denně, většinou šlo o osobní automobily. Byl zde zjištěn hluk ve dne ld = 51 dB, 
večer lv = 48 dB a v noci ln = 41 dB, hlukový ukazatel pro den-večer-noc byl ldvn = 51 dB. Zjištěný hluk přesahuje pra-
hové hodnoty  pro hypertenzi a pro obtěžování, výskyt těchto nepříznivých účinků hluku není v lokalitě vyloučen.
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Měřící místo v Praze 3, koněvova 158, leží na frekventované průjezdní komunikaci. V roce 2014 zde projelo v průměru 
cca 16 000 vozidel denně, z toho zhruba 500 nákladních automobilů, 60 autobusů a 900 tramvají. Byl zde zjištěn hluk 
ve dne ld = 68 dB, večer lv = 66 dB a v noci ln = 62 dB, hlukový ukazatel pro den-večer-noc byl ldvn = 70 dB. Zjištěný 
hluk přesahuje prahové hodnoty pro ischemickou chorobu srdeční, hypertenzi, pro rušení spánku a pro obtěžování. 

V jednotlivých lokalitách jsou prováděny analýzy dlouhodobého vývoje hluku pro ukazatel ldvn. Metodou lineár-
ního regresního modelu byly zjištěny dlouhodobé trendy vývoje hluku pro období let 1994 – 2006. V letech 2009, 
2011 a 2014 byly naměřené hodnoty porovnány s hodnotami očekávanými podle modelu z let 1994 – 2006. Byla 
testována hypotéza, zda zjištěné hodnoty odpovídají modelu, nebo zda došlo ke změně dříve zjištěných trendů 
vývoje hluku. V lokalitě Pod lipami byl zjištěn stabilní trend vývoje hluku, výkyvy v jednotlivých letech předsta-
vují náhodné kolísání. Přechodné zvýšení zaznamenané v roce 2006 bylo způsobeno stavební činností v blízkém 
okolí lokality. V lokalitě koněvova byl zjištěn klesající trend vývoje hluku, rychlost poklesu byla 2,3 dB za 10 let. 
Nejvyšší podíl na tomto poklesu měl pokles hlučnosti ve dne (o 3,4 dB za 10 let). V roce 2014 byl předchozí trend 
vývoje v obou lokalitách potvrzen. Při hodnocení je třeba vzít v úvahu, že lokality určené pro sledování dopadů 
hluku na zdraví byly vybrány uvnitř měst v oblastech s ukončenou výstavbou, kde až na výjimky nedochází k vý-
znamnému stavebnímu rozvoji. Vybrané lokality nemohou reprezentovat hlučnost celého města.

Hlučnost v lokalitě Pod lipami je dlouhodobě stabilní, hlukový ukazatel ldvn (hlukový ukazatel pro celodenní 
obtěžování hlukem podle vyhlášky č. 253/2006) se pohybuje v rozmezí 49 až 53 dB, pouze v roce 2006 došlo 
k výkyvu (ldvn = 57 dB); tento nárůst pravděpodobně souvisel se stavební činností v lokalitě. Při posledním 
měření v roce 2011 byl v této lokalitě zjištěn hluk vyjádřený hlukovým ukazatelem ldvn 51 dB.  

Na jaře roku 2013 proběhlo v této lokalitě dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 156 osob. Ve srovnání 
s předchozím šetřením v roce 2007 bylo méně osob obtěžováno hlukem doma během dne (11 % osob) a méně 
osob také uvádělo rušení spánku hlukem v noci (8 % osob), a to o 11 a o 5 procentních bodů méně než v roce 
2007 (obr. B5.2.6). Tento pokles podílu hlukem rušených osob je projevem snížení hlučnosti lokality v porovnání 
s rokem 2006, kdy zde probíhaly rozsáhlejší stavební práce (opravy fasád).

Nejčastější příčinou obtěžování obyvatel této lokality během dne byla automobilová osobní doprava (15 % ob-
těžovaných osob) a nákladní doprava (16 %), sousedský hluk (15 %) a sirény vozů záchranné služby (12 %), viz 
obr. B5.2.7. V porovnání s rokem 2007 významně klesl podíl osob rušených stavební činností, a to z 19 na 9 % 
obtěžovaných. Nejčastějšími vnějšími důvody rušení spánku hlukem byla automobilová doprava (10 %), sirény 
vozů záchranné služby a sousedský hluk (shodně 8 % osob).

Další, spíše jednorázová, nepravidelná a časově omezená měření hluku, jsou většinou prováděna jako součást ekolo-
gických studií u rozsáhlejších investičních akcí. Součástí prováděných studií je obvykle i návrh protihlukových opat-
ření a následná kontrola účinnosti jejich realizace. Jiná měření jsou na území města prováděna jako kontrola k pro-
šetření podnětů obyvatel, resp. stížností na nadměrný hluk nebo pro porovnání s výsledky modelových výpočtů. 

Zdroj: SZÚ

Obr. B5.2.7: Podíl obtěžovaných a rušených osob hlukem podle zdroje hluku, ulice Pod Lipami, Praha 3, 2013
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B5.2.3 PROtiHLUKOvá OPAtŘENÍ 
Poslední a aktuálně platnou hlukovou mapou automobilového provozu byla Výpočtová hluková mapa auto-
mobilové dopravy v Praze pro denní a noční dobu vycházející z posledních statistických údajů z dopravy za rok 
2010 zpracovaná v roce 2012.

V průběhu roku 2014 měla být hl.m. Praha se zpožděním předána Strategická hluková mapa, jejíž zpracování 
je v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR. Proces zadání a zpracování mapy v roce 2013 neproběhl a tudíž došlo 
i k posunu v zadání zpracování mapy a následně i aktualizace Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci 
Praha, jehož podkladem mapa je. 

Na realizaci protihlukových opatření se, stejně jako v předchozích letech, podílely jednotlivé odbory Magistrátu 
hl. m. Prahy i organizace, které svou činností hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují – Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, a. s. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Protihluková opatření byla prováděna jednak v rámci doporučení Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci 
Praha 2008, jednak v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracova-
ných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl.m. Prahy, a. s. 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 komu-
nikacích. Jde o více než 200 komunikací, které byly budovány a rozvíjely se 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. B5.2.5: Protihlukové clony (PHC) navrhované akčním plánem
Ulice Číslo PHC výška [m] Délka  [m] Katastrální území

Průmyslová 201* 3 532, 466 Hloubětín

Jižní spojka 202** 4 412, 427 Strašnice, Záběhlice

Jižní spojka 203** 4 165, 136 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 4 845, 976 Záběhlice, Chodov

V Holešovičkách 210 4 870, 634 libeň

5. května 211* 8 1 286 Michle

Jižní spojka 212** 6 400 Záběhlice

k Barrandovu 213 4 320 Slivenec

Pozn.: Clony označené „** “ jsou již realizované, clony označené „*“ jsou připravené k realizaci. 

Zdroj: MHMP
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Zdroj: MHMP

Zdroj: MHMP

Obr. B5.2.9: Znázornění protihlukových clon v ulici Průmyslová (PHC 201)

Obr. B5.2.8: Znázornění protihlukových clon na Jižní spojce (PHC 203, PHC 212)
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Podrobné informace o protihlukových opatřeních v roce 2014

Na konci roku 2013 byla zahájena a v roce 2014 pokračovala výstavba protihlukové clony u Jižní spojky (Akční 
plán PHC 212), která je pokračováním clony na mostě přes Záběhlickou ulici (PHC 203) realizované v roce 2010. 
Byla navržena především k ochraně ulic Na lávce, Podle Náhonu, Zárybničná a krajánkova. Jedná se o jedno-
strannou pohltivou stěnu o výšce 6 m a celkové délce 440 m v úseku mezi ulicemi Spořilovská a Záběhlická. 
Stavba byla v únoru 2014 téměř dokončena, vyvstala však nutnost dodatečných stavebních prací souvisejících 
se řešením křížení protihlukové stěny s plynovodem. 

V dané lokalitě podle akustického posudku nejsou reálná žádná účinnější protihluková opatření.

Podél Jižní spojky v oblasti Spořilova, v úseku Sliačská – Spořilovská, byla prověřována účinnost stávající pro-
tihlukové stěny, která z hlediska akustického útlumu již nevyhovuje. Délka řešeného úseku je 761 metrů. V úva-
hu připadá zásadní rekonstrukce stávající stěny nebo výstavba stěny zcela nové tak, aby byla účinně odhlučněna 
přilehlá zástavba především sídliště Spořilov I.

Pro snížení negativního dopadu hluku z dopravy v ulici Jižní XVII, Praha 4, a nejbližším okolí, probíhala projekto-
vá příprava dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě valu o délce 75 m a protihlukové stěny o délce 145 
m. Zároveň byla vedena jednání pro realizaci nezbytného výkupu pozemků.

Dalším problematickým místem je oblast Spořilova podél komunikace Spořilovská, Praha 4. Zásadním protihlu-
kovým opatřením, a to nejen v této lokalitě, je výstavba a zprovoznění JV části Pražského okruhu. Prozatím jsou 
realizována dílčí opatření. 

V r. 2011 v rámci přidělených finančních prostředků odbor městského investora zahájil přípravu realizace pro-
tihlukové clony u Spořilovské (PHC 209) zadáním studie možnosti zakrytování této komunikace. V roce 2012 
pokračovalo další prověřování jednotlivých variant. Jedná se však o velmi nákladné opatření v řádech desítek 
miliard kč. Prozatím nebylo rozhodnuto o výběru nejefektivnější varianty ani o realizaci takového opatření.

Souběžně jsou realizována dílčí opatření, která sice nemohou znamenat zásadní zlepšení situace, ale jejich spo-
lupůsobením je dopad hlukové situace zmírňován.

V roce 2014 proběhly stavební úpravy středového pásu pro umístění mobilní protihlukové stěny na komunikaci 
Spořilovská k zajištění odhlučnění vybraného úseku komunikace mezi Jižní spojkou a ul. Severovýchodní I. Zá-
roveň proběhla první etapa instalace stěny (100 m).

Dosud byla na komunikaci Spořilovská v celém úseku snížena rychlost na 50 km/h pro všechna vozidla a k vy-
nucení respektování tohoto omezení bylo v obou směrech instalováno úsekové měření rychlosti. Srovnávací 
měření hluku určené k objektivizaci opatření částečné zlepšení prokázalo. ke zlepšení hlukové situace v nočních 
hodinách v době od 22 do 6 hodin byla povolena jízda nákladních automobilů na Jižní spojce a Barrandovském 
mostě.

Zároveň byla na Jižní spojce v oblasti Starého Spořilova snížena v nočních hodinách nejvyšší povolená rychlost 
nákladních vozidel na 60 km/h. V prosinci 2013 po zprovoznění mostu kačerov začal platit zákaz odbočení kami-
onů z Jižní spojky do ulice Spořilovská ve směru do kopce. Zhruba 50 % těžké nákladní dopravy tak bylo převe-
deno dál po Jižní spojce na nově vybudovaný most a dále pak po komunikaci 5. května na dálnici D1. Výsadbou 
stromů byla doplněna vegetace podél komunikace Spořilovská s cílem omezit emise prašných částic.

k realizaci je připravena protihluková clona 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 z pohltivého materi-
álu o výšce 3 m a délce 466 m  resp. 532 m. Údolí je zastavěné bytovými a dalšími objekty hlavně blíže sjezdu na 
ulici Českobrodskou a dosud je bez protihlukové ochrany.

V lokalitě Bělohorská, Praha 6, stávající protihluková stěna neplní současné nároky na protihlukovou ochranu. 
Délka řešeného úseku je cca 350 metrů, výška stěny se předpokládá 4 metry. Stávající stěna bude rekonstruová-
na a navýšena nebo bude realizována zcela nová.  Obdobně je řešena akusticky nevyhovující protihluková clona 
na komunikaci Slánská, Praha 6 – Řepy. V rámci zpracování variantních studií jsou posuzovány i další opatření 
– výměna povrchu vozovek a snížení maximální povolené rychlosti na komunikaci.

Součástí doporučení akčního plánu bylo prověření účinnosti a možnosti navýšení nebo rekonstrukce stávajících 
protihlukových clon na Štěrboholské spojce. Postupně se od roku 2012 pokračuje na přípravě realizace podle již 
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zpracované dokumentace pro stavební povolení resp. ohlášení celkové rekonstrukce protihlukové clony v ob-
lasti Dolních Počernic mezi benzinovými stanicemi AGIP Počernice a AGIP Štěrboholy. Celková délka všech celků 
je cca 3 000 m. Výška stěny po rekonstrukci bude 3,5 až 4 metry v závislosti na hlukové studii. Na stavbu je vydá-
no stavební povolení.

Na komunikaci 5. května v úseku ulic Vyskočilova – Michelská byl projekčně dokončen návrh protihlukové stě-
ny o výšce 8 metrů a délce téměř 700 metrů a zažádáno o stavební povolení. Stěna by měla chránit především 
obytnou zástavbu v ulici Jihlavská a přilehlou školu se sportovním hřištěm.

V oblasti Praha – Březiněves bylo připraveno k realizaci protihlukové opatření na stávajícím valu, které bude 
chránit bytovou zástavbu před hlukem z dopravy na komunikaci Cínovecká. Jde o nástavbu protihlukové stěny 
na valu a její prodloužení. Mimo opatření na stávajících komunikacích jsou v rozsahu schválené projektové do-
kumentace postupně realizována protihluková opatření v rámci nových dopravních staveb.

usnesením RHMP č. 14 ze dne 10. 1. 2012 bylo schváleno čerpání finanční rezervy Souhrnného rozpočtu soubo-
ru staveb Městského okruhu Blanka na protihluková opatření Holešovičky ve výši 86 mil kč s návrhem provést 
realizaci nejdříve na objektech, jejichž hlukové zatížení přesahuje hygienické limity s korekcí na starou hlukovou 
zátěž, a následně na ostatních objektech zasažených nadlimitním hlukem.

Realizace protihlukových opatření je rozdělena na 2 etapy. První etapa obsahuje objekty v bezprostřední blíz-
kosti komunikace V Holešovičkách v obou směrech, druhá etapa se týká objektů v bočních ulicích. V roce 2013 
byla zpracována projektová dokumentace na výměnu oken objektů zařazených do 1. etapy a proběhlo výběro-
vé řízení na zhotovitele stavby, které bylo dokončeno v roce 2014.

V roce 2014 pak byla zahájena vlastní realizace zaměřováním stavu na místě pro zadání oken do výroby. Do 
konce roku byla protihluková opatření provedena v plném nebo částečném rozsahu na 8 objektech (35 bytů) 
z vybraných 25 objektů 1. etapy. V zimních měsících byly práce přerušeny. Předmětem není řešení výměny oken 
výkladů obchodů a provozoven, pevných zasklení (luxfery apod.) ani sklepních a střešních oken, která prokaza-
telně neslouží k osvětlení obytných prostor.

Technickým opatřením, které má nemalý pozitivní vliv na hlukovou situaci v jednotlivých lokalitách, je výměna 
povrchů. Největší efekt je dosažen v případě výměny dlážděných povrchů za tišší asfaltové. Ne ve všech lokali-
tách je však takové opatření realizovatelné z důvodu, že je třeba respektovat stanoviska památkářů vzhledem 
k existenci Pražské památkové rezervace. 

Opatření technické správy komunikací

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSk) v průběhu roku 2014 zahájila či plně uskutečnila nejen v rám-
ci Akcí na odstranění staré hlukové zátěže výměnu povrchu na 10 komunikacích a křižovatkách (Atletická, Na Stráži, 
2 úseky Jižní spojky, Hornopočernická, Malešická - 2. etapa, komunardů, Moskevská 2. a 3. etapa, křižovatky Brou-
marská-Vajgarská, Dukelských hrdinů-nábřeží kpt. Jaroše, Mírového hnutí-k Horkám), z toho ve dvou případech šlo 
o celkovou rekonstrukci komunikace.  

Další zásadní opravy vozovek byly realizovány na Nuselském mostě, na komunikacích Na Nivách, Na Popelce, Dejvic-
ká, londýnská, Ve Žlíbku, Rohanské nábřeží, Vinohradská, Generála Šišky, kunratická spojka, Bělohorská, Ankarská, 
Na Padesátém, Doupovská, Tupolevova, Ústecká, Jeremiášova, Jeremenkova, Československého exilu, ke Stáčírně, 
k Bohnicím, komořanská I, Branišovská a u kunratického lesa. Akce často probíhají v etapách vzhledem k nutnosti 
koordinovat realizaci se správci sítí a DP hl. m. Prahy, a. s.  V různém stupni rozpracovanosti jsou připraveny záměry 
k výměně krytu komunikací Jičínská-2.etapa, Moskevská-2.etapa, Bubenská, kodaňská, Svatovítská, Zenklova, Badeni-
ho, Branická, Pod Bruskou, Rokycanova, Revoluční, Jugoslávská, korunovační, u Výstaviště, Bělehradská a komunardů.

Realizované rekonstrukce a opravy vozovek byly doplněny měřením hluku k ověření efektivnosti a k objektivizaci 
přínosu provedeného opatření. ke zmírnění hlukové zátěže docházelo i prováděním stavebních úprav zařazených 
do kategorie běžná údržba komunikací. 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 vo-
zidel, 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 zadávala 
nutná měření a zpracování akustických studií.
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Opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy

Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen DP) věnuje snižování hlukové zátěže trvale velkou pozornost ve všech 
oblastech své činnosti. V provozu tramvají své aktivity zaměřuje zejména na zlepšování technického stavu tratí 
a celkovou problematiku kontaktu kolo-kolejnice. 

Z hlediska traťového hospodářství se jedná především o celkové rekonstrukce tratí, tedy kompletní výměnu 
kolejového spodku i svršku. Systematicky tak snižuje podíl tratí s kolejovým svrškem na velkoplošných panelech 
BkV, které jsou problematické nejen z hlukového, ale i z provozního hlediska. Preferován je buď některý z typů 
bezpražcového upevnění kolejnic na betonové desce (např. systém W-tram), nebo svršek na železobetonových 
pražcích ve štěrkovém loži. Oba tyto základní systémy znamenají zpružnění uložení kolejového svršku a nižší 
přenos vibrací do okolí.

Dopravní podnik v roce 2014 provedl celkové RTT v ulicích Trojská, komunardů-Plynární, lazarská-Vodičkova-
-Jindřišská, Braník-Modřany, karlovo náměstí, Štěfánikova, Bělohorská, Průběžná, Švehlova, Trojský most-Pod 
lisem, v celkové délce více než 15 km. 

Pokud to místní a směrové poměry dovolují, zřizuje DP kolejový svršek s otevřeným štěrkovým ložem a široko-
patními kolejnicemi tvaru S49 místo žlábkových kolejnic NT1. Subtilnější kolejnice s podstatně menší vyzařovací 
plochou přispívá výrazně ke snížení hlukových emisí přenášených vzduchem. Ve všech lokalitách, kde proběhla re-
konstrukce tramvajové trati, byl v kontrolních místech při srovnávacím měření před rekonstrukcí a po ní patrný po-
zitivní efekt, došlo k významnému poklesu hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení.

Další důležitou činností je broušení kolejnic, kterým se odstraňuje provozem vzniklá vlnkovitost hlav kolejnic 
a provádí se reprofilace pojížděné hrany hlavy kolejnice pro zlepšení kontaktní geometrie na styku kolo-kolejni-
ce. Reprofilace hlav kolejnic přebroušením byla v roce 2014 aplikována na více než 118 km kolejnic. 

Velmi důležité je také přiměřené mazání dotykových ploch, zejména v obloucích. Pevné traťové mazníky je 
možno instalovat pouze v některých zvláště exponovaných místech. V roce 2014 bylo nově vybudováno 5 ks 
pevných mazníků – oblouky Plzeňská pod zastávkou krematorium Motol ve směru do centra, Pod lisem – Povl-
tavská 2 ks a Pod lisem – u Vltavy 2 ks. 

Pokud je to možné, zaměřuje se DP na variantu přimazávání vozidlem. Speciální pracovní vůz T3 byl vybaven 
mazacím zařízením od firmy Igralub a po jeho schválení Drážním úřadem byl nasazen do pravidelného provozu. 
Je pro něj vytvořen speciální jízdní řád, podle kterého projíždí denně, včetně sobot a nedělí, téměř celou kolejo-
vou síť. Jsou to dílčí technická opatření, která hlučnost provozu tramvají ovlivňují.

I nadále byla s cílem pozitivně přispět ke zlepšení hlukové situace v některých lokalitách, hlavně v husté městské 
zástavbě, zachována pravidla pro tzv. „noční hlukovou zónu“ pro provoz tramvajových tratí. V noční době je zde 
omezena rychlost na 40 km/h. Toto opatření se týká cca 140 km tratí na území hlavního města.
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B5.3 LEtECKÝ HLUK 
letecká doprava se jako významný zdroj hluku projevuje zejména v okolí mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. 
To provozuje společnost letiště Praha, a. s, která je dceřinou společností Českého Aeroholdingu, a. s. Ostatní 
pražská letiště nepatří k významným zdrojům hluku na území hl. města Prahy. 

B5.3.1 LEtištĚ PRAHA/RUZYNĚ 
letiště Praha/Ruzyně je významným článkem dopravní infrastruktury České republiky. V posledních letech se 
počet odbavených cestujících pohybuje přibližně mezi 11 a 12 miliony cestujících za rok, v roce 2014 jejich počet 
dosáhl 11 149 926.  letiště Praha/Ruzyně 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 předpisů Eu k řešení hlukové problema-
tiky – Směrnice 2002/30/ES a Směrnice 2002/49/ES.

Obr. B5.3.1: Vývoj leteckého provozu na Letišti Praha/Ruzyně v letech 2000–2014. Počet pohybů (starty a přistání) 
v jednotlivých letech

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“. Ve zprávě je popsán rozsah a skladba leteckého provozu se zaměřením na zastoupení tzv. letadel okrajově vyhovují-
cích a z něj vyplývající hlukové zatížení, včetně odhadu počtu hlukem ovlivněných osob. Ve zprávě se dále uvádí předpokládaný 
rozvoj letiště a posouzení účinnosti protihlukových opatření. Poslední zpráva zaslaná Ministerstvu dopravy (MD) v polovině 
roku 2014 hodnotí vlivy hluku z leteckého provozu letiště Praha/Ruzyně za roky 2012 a 2013.

Provozní plochy letiště Praha/Ruzyně tvoří dvě navzájem se křížící dráhy: RWY 06/24 a RWY 12/30 (dříve RWY 13/31), které jsou 
doplněny systémem pojezdových drah spojujících je s odbavovacími plochami. Označení dráhy odpovídá azimutu zaokrouhle-
nému na desítky s odstraněnou pravou nulou. Špičková hodinová kapacita dráhového systému je 46 pohybů (startů a přistání). 
Součástí provozních ploch letiště Praha/Ruzyně je i třetí dráha RWY 04/22, která je v současné době trvale mimo provoz a slouží 
pouze pro pojíždění a stání letadel.
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Obr. B5.3.2: Dráhový systém letiště Praha/Ruzyně

Následující tabulky ukazují vybrané charakteristiky leteckého provozu za rok 2014. 

Tab. B5.3.1: Počet pohybů (vzletů a přistání) v charakteristickém letovém dni v roce 2014
Pohyby Podíl [%]

Počet pohybů (DEP+ARR) za den (24 hodin) 377 100

Počet pohybů v denní době (06:00 – 22:00 hodin) 331 87,8

Počet pohybů v noční době (22:00 - 06:00 hodin) 46 12,2

Zdroj: letiště Praha, a. s.

Tab. B5.3.2: Rozdělení vzletů a přistání na jednotlivých RWY v denní a noční době v charakteristickém letovém dni v roce 2014 [%]
Dráha RWY 24 RWY 06 RWY 12 RWY 30

Přílety/odlety ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP

Den [%] 33,55 31,66 14,3 12,8 0,79 2,28 1,57 3,02

Noc [%] 35,77 39,35 12,2 12,1 0,03 0,04 0,19 0,26

Zdroj: letiště Praha, a. s.

Tab. B5.3.3: Zastoupení letadel na letišti Praha/Ruzyně v jednotlivých kategoriích v denní a noční době v roce 2014

Kategorie letadel
Den 
[%]

Noc 
[%]

Všeobecné letectví 1,86 0,91

Vrtulová 14,79 10,4

Proudová do 79 t 78,62 86,79

Proudová 80 t a více 4,72 1,91

Ostatní 0,11 0,01

Zdroj: letiště Praha, a. s.

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

Společnost letiště Praha, a. s. usiluje o snižování nepříznivého vlivu letecké dopravy na obyvatele v okolí letiště 
a podporuje aktivity, které vedou ke zkvalitnění jejich životních podmínek. letiště Praha, a. s. mimo jiné prů-
běžně realizuje protihlukový program ve vyhlášeném ochranném hlukovém pásmu, který spočívá ve výměně 
svislých oken, balkonových dveří a střešních oken za okna s protihlukovými parametry. Součástí stavební přípra-
vy nových staveb na letišti je i posuzování vlivů stavebních záměrů, technologií a činností na životní prostředí. 
letiště Praha, a. s. má od roku 2002 zaveden EMS (systém environmentálního managementu) podle ISO 14001, 
který udržuje a soustavně rozvíjí. Spolupracuje s místními úřady, komunitami v okolí letiště a dalšími zúčastně-
nými stranami. Je členem mezinárodního sdružení letišť (ACI – Mezinárodní rada letišť), s jehož dalšími členy sdílí 
environmentální zkušenosti. Motivuje letecké dopravce k šetrnému chování k životnímu prostředí – v roce 2014 
proběhl ve spolupráci letiště Praha, a. s. a Městské části Praha 6 již 8. ročník soutěže „Nejtišší dopravce“.

Provozní opatření ke snižování hluku letadel

Hluk z leteckého provozu je dominantním vlivem každého letiště na jeho okolí.  V rámci řešení hlukové pro-
blematiky aplikuje letiště Praha, a. s. řadu provozních, ekonomických a technických opatření. Mezi provozní 
opatření patří:

 • zákaz vzletů a přistání letadel bez hlukové certifikace a starých, hlučných letadel;

 • omezení nočního provozu, v noční době mohou operovat jen moderní méně hlučná letadla;

 • preference dráhového systému; hlavní dráha letiště Praha/Ruzyně je RWY 06/24, vedlejší RWY 12/30  je využí-
vána velmi omezeně vzhledem k hlukovým opatřením, plně je využívána pouze v mimořádných provozních 
situacích (údržba hlavní dráhy, nevhodné meteorologické podmínky na hlavní dráze);

 • pravidla pro přílety a odlety – zavedeny body odklonu letadel od prodloužené osy dráhy;

 • 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;

 • zákaz vizuálního přiblížení letadel s výjimkou letadel do 7 t.

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

Noční provoz každého letiště je ve vztahu k okolnímu obyvatelstvu citlivé téma, a proto patří i na letišti Praha/Ru-
zyně k nejdůležitější součásti řešení hlukové problematiky. V roce 2014 dosáhl počet reálně provedených pohybů 
v charakteristickém letovém dni v noční době 46 pohybů. 

Ekonomická opatření 

Noční provoz je regulován jak provozními, tak zejména ekonomickými opatřeními provozovatele letiště. k nim 
náleží zavedení zvláštních poplatků leteckým dopravcům za porušení slotové koordinace, tj. příletu nebo odletu 
letadla mimo přidělený čas, nebo zavedení zvláštních poplatků za nedodržení hlukové kategorie v noční době, tj. 
za přílet v noční době letadlem, které není zařazeno v tzv. BONuS listu (seznam moderních letadel, která mohou 
operovat na letišti Praha/Ruzyně v noční době). kromě zvláštních poplatků za porušení stanovených provozních 
pravidel vybírá letiště Praha, a. s. od všech leteckých dopravců hlukové poplatky, které jsou nastaveny v přímé 
závislosti na hlučnosti letadla, uvedené v hlukovém certifikátu od výrobce, a jeho hmotnosti. Opatření výrazně 
motivuje letecké dopravce k nasazování nejmodernějších, resp. nejtišších letadel na letišti Praha/Ruzyně, což se 
odráží v zastoupení letadel v jednotlivých hlukových kategoriích (viz. tabulka B5.3.4). Výše hlukového poplatku 
pro letadla s maximální vzletovou hmotností vyšší než 9 tun odpovídá zařazení letadla do jedné z pěti hlukových 
kategorií letiště Praha, a.s. a jeho vzletové hmotnosti. 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/).

http:// www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/zivotni-prostredi/hlukova-problematika/
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Tab. B5.3.4: Podíl zastoupení letadel na letišti Praha/Ruzyně v jednotlivých hlukových kategoriích v období 
2006–2013 (1. kategorie: nejméně hlučná letadla – 5. kategorie: nejvíce hlučná letadla)

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hluková kategorie Pohyb letadla [%]

1 52,85 54,72 63,25 73,03 73,67 73,29 74,33 75,38 72,49

2 36,78 29,35 24,68 21,60 22,05 23,87 21,89 21,51 24,94

3 9,09 10,18 5,09 3,16 2,71 2,58 3,14 2,25 2,17

4 1,14 3,64 2,03 1,28 0,85 0,07 0,35 0,55 0,12

5 0,14 2,11 4,95 0,94 0,71 0,19 0,29 0,31 0,28
Zdroj: letiště Praha, a. s. 

Výnosy z hlukových poplatků jsou použity k pokrytí nákladů na monitorování hluku z leteckého provozu a všech 
dalších aktivit souvisejících s řešením hlukové problematiky (od roku 1998 k financování protihlukových opatře-
ní v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha/Ruzyně).

Monitoring leteckého hluku a letových tratí

Významným technickým opatřením je systém monitoringu leteckého hluku a letových tratí (ANOMS). Monitoring 
leteckého hluku je nezbytným nástrojem k zjišťování aktuální hlukové situace zahrnující kontrolu dodržování hygie-
nických limitů hluku. Monitoring letových tratí umožňuje především kontinuální kontrolu stanovených protihluko-
vých postupů a zajišťování podkladů pro řešení stížností. Zobrazování trajektorií letu je možné v 2D i 3D. Aktualizo-
vané 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, nejsou 
však porovnatelné s hygienickými hlukovými limity, neboť nejsou vztaženy k tzv. charakteristickému letovému dni.

Výsledky kontinuálního měření leteckého hluku v okolí letiště Praha/Ruzyně, které jsou porovnatelné s hygienický-
mi limity pro denní a noční dobu, neboť použitý postup zpracování naměřených dat respektuje principy stanovené 
v Metodickém návodu Ministerstva zdravotnictví pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu, jsou zveřejňo-
vány vždy jednou ročně na výše uvedené adrese po skončení období definovaného ke stanovení charakteristického 
letového dne (průměrný letový den v období největšího leteckého provozu květen – říjen). ANOMS má zabudovaný 
i SW umožňující matematické modelování. lze tedy dopředu namodelovat pravděpodobné dopady nově navrže-
ných provozních opatření ke snižování hluku a predikovat budoucí akustickou situaci.

Obr. B5.3.3: Rozmístění stacionárních měřicích stanic a ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně

Zdroj: letiště Praha, a. s. 

http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/ zivotni-prostredi/hlukova-problematika/monitoring-hluku-new/
http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/ zivotni-prostredi/hlukova-problematika/monitoring-hluku-new/
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lokality stacionárních měřicích stanic (viz obr. B5.3.3):

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 (některé stanice leží mimo 
hranice hl. města Prahy – pozn.)

Tab. B5.3.5: Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmín-
ky charakteristického letového dne v roce 2014

Lokalita č.

výsledné hodnoty LAeq  
[dB]

LAeq, 16 h LAeq, 8h

Jeneč 1 56,5 52,3

Červený Újezd 2 50,6 46,5

unhošť 3 52,6 49

Pavlov 4 52,6 48,4

Hostivice 5 39,8 36,6

Dobrovíz 6 52,5 46,1

knězeves 7 54,4 49,1

Horoměřice střed 8 56,9 51,5

Přední kopanina 9 55,4 49,3

Horoměřice JV 10 52,1 47,1

Řepy 11 43,8 27,3

Bílá Hora 12 48,6 31,6

Suchdol 13 54,8 49,7

Poznámka:   limitní hodnota pro lAeq,16 h = 60 dB

                        limitní hodnota pro lAeq, 8 h = 50 dB

u stacionárních stanic umístěných v lokalitách v ochranném hlukovém pásmu mohou být limitní hodnoty překročeny.  
Chyba měření byla +/– 2,4 dB. 

Zdroj: letiště Praha, a. s.

Obr. B5.3.4: Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmín-
ky charakteristického letového dne v roce 2014
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Zdroj: letiště Praha, a. s. 
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Obr. B5.3.5: Izofony z leteckého provozu v denní době (06-22 h.) vztažené k charakteristickému letovému dni v roce 2014

 Pozn.: Prostřední kontura o hodnotě 60 dB, což je hodnota hygienického limitu pro denní dobu, ohraničuje území vystavené nad-
limitnímu hluku z leteckého provozu v roce 2014.

Zdroj: letiště Praha, a. s. 

Obr. B5.3.6: Izofony z leteckého provozu pro noční dobu (22 – 06 h.) vztažené k charakteristickému letovému dni v roce 2014

Pozn.: Prostřední kontura o hodnotě 50 dB, což je hodnota hygienického limitu pro noční dobu, ohraničuje území vystavené nad-
limitnímu hluku z leteckého provozu v roce 2014. 

Zdroj: letiště Praha, a. s.

Z izofon je patrné, že díky generální opravě hlavní dráhy 06/24, byl v roce 2014 provoz na vedlejší dráze12/30 mi-
nimální. Výrazně se zkrátila před a posezónní údržba, zbytek pohybů byl realizován pouze z důvodů nestandard-
ních podmínek znemožňujících provoz na RWY 06/24. Tvar izofon odráží dráhovou distribuci v tabulce B 5.3.2. 


