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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 ochraně veřejného zdraví a s ním souvisejícím nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdra-
ví 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 obsahové a termínové 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 (až +20 dB); 
starou hlukovou zátěží se rozumí hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách, který 
existoval před 1. lednem 2001 a překračoval hodnoty hygienických limitů stanovené k tomuto datu.

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,T 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 tab. B5.1.1 a B5.1.2).
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Tab. B5.1.1: Limity hluku ve venkovním prostoru, příloha č. 3 části A Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  
„Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru“

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 použití korekce uvedené v tabulce B5.1.1:

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.

Tab. B5.1.2: Limity hluku ve venkovním prostoru, příloha č. 3 části A Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „Hodnoty hluku půso-
beného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití další korekce +5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí“

Pozemní komunikace a železniční dráhy Doba dne LAeq,T [dB]

Dálnice, silnice I. a II. tř., místní komunikace I. a II. tř.
Denní 65

Noční 55

Silnice III. tř., komunikace III. tř. a účelové komunikace
Denní 60

Noční 50

Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy
Denní 65

Noční 60

Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy
Denní 60

Noční 55

Pozn.: Denní doba je doba mezi 06:00 a 22:00 hodinou, noční doba mezi 22:00 a 06:00 hodinou.

V oblasti strategické hlukové legislativy nabyla v roce 2007 v České republice účinnosti také transpozice směrni-
ce Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (označovaná 
„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 strate-
gickým hlukovým mapováním uloženy v § 80 povinnosti Ministerstvu zdravotnictví a v § 81 Ministerstvu dopravy, 
Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu pro místní rozvoj a krajským úřadům.

 • 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 seznamu aglomerací pro účely hodnocení 
a snižování hluku.
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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 výraznějšímu zvýšení v průměru o 4,6 % ve srovnání s rokem 2009, následovaném víceméně 
stagnací mezi roky 2011 a 2015, kterou v roce 2016 opět vystřídal růst. 

Celkově se automobilová doprava na území Prahy v roce 2017, měřená dopravním výkonem na celé komuni-
kační síti, zvýšila v průměru o 3,5 % ve srovnání s předcházejícím rokem. Z toho doprava osobními automobily 
vzrostla o 2,9 % a doprava nákladními automobily a autobusy vzrostla o 0,6 %. Intenzita 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 Ba-
rrandovským mostem, ulice Legerova, Sokolská, Argentinská, Chotkova, Kbelská 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. Hl. m. Praha je ojedinělým případem, kde se hluková mapa aktualizuje pra-
videlně přibližně po pěti letech od roku 1976, jak je patrné z tabulky B5.2.1. Poslední aktualizace hlukové mapy 
automobilové dopravy pro území hl. m. Prahy a současně pro další druhy povrchové dopravy byla zpracována 
v roce z údajů z roku 2016. 

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.premis.cz/atlaszp, v části 
Hluk) a na dříve vydaných CD/DVD Praha – životní prostředí. Aktuální mapové výstupy jsou k dispozici v novém 
Atlasu ŽP na adrese http://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=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.premis.cz/atlaszp
http://www.premis.cz/atlaszp
http://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=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 MZd, Akustika Praha
Výpočetní program Predic-
tor-LimA Type 7810 a INM

Výpočtová hluková mapa hl. m. Prahy 2017  
(z dat 2015–2016)

2017 IPR Praha, Ekola group –

Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2017  
(z dat 2016 a starších)

2017
MZd, ZÚ se sídlem v 

Ostravě
LimA a CADNA A

Zdroj:  OCP MHMP
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B5.2.1.1 Výpočtová hluková mapa povrchové dopravy

Objednatelem výpočtové hlukové mapy byl Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková orga-
nizace, zpracovatelem společnost EKOLA group, spol. s r. o. Zpracování proběhlo v průběhu roku 2017. Podkladová 
data se vztahují k roku 2016. Součástí projektu bylo zpracování výpočtové hlukové mapy v denní a noční době pro 
všechny druhy povrchové dopravy na území hl. m. Prahy. Předmět zpracování se skládal ze tří dílčích částí:

 • Výpočtové hlukové mapy automobilové dopravy

 • Výpočtové hlukové mapy kolejové dopravy

 • Součtové hlukové mapy povrchové dopravy

Dále byl proveden výpočet a grafické výstupy pro celkovou akustickou situaci z provozu povrchové dopravy na 
území hl. m. Prahy při kumulaci dopravních zdrojů hluku (silniční, železniční, tramvajová). Součtová hluková mapa 
pozemní dopravy vypovídá o reálném akustickém zatížení území hl. m. Prahy posuzovanou povrchovou dopravou.

Podrobnější informace včetně výsledných tabulek byly prezentovány v rámci pražské ročenky životního prostředí za rok 
2016. V této jsou uvedeny pouze vybrané grafické výstupy. 

Obr. B5.2.1: Rozdělení chráněných staveb dle nejvyšší vypočtené hodnoty LAeq,T na fasádě objektu podle druhů 
pozemní dopravy 
 
a) v denní době (6:00–22:00)

b) v noční době (22:00–6:00)

Obr. B5.2.2: Strategická hluková mapa – hlukový ukazatel Ldvn

Zdroj: IPR, Ministerstvo zdravotnictví
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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 hluku, která nabyla plat-
nosti v roce 2007. V tomto roce byla v souladu se směrnicí zpracována Ministerstvem zdravotnictví strategická 
hluková mapa také pro hlavní město Prahu, jakožto aglomeraci s více než 250 tisíci obyvateli. Strategická hlu-
ková mapa i navazující akční plán jsou aktualizovány přibližně v pětiletém cyklu. Výsledky následujícího 2. kola 
strategického hlukového mapování (na základě dopravně – inženýrských podkladů z roku 2012) byly k dispozici 
na konci roku 2015, poslední Strategická hluková mapa 2017 (na základě podkladů z rok 2016 a roků předešlých) 
byla MHMP předána Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2018.

Obr. B5.2.2: Strategická hluková mapa – hlukový ukazatel Ldvn

Vybrané výsledky 3. kola strategického hlukového mapování pro aglomeraci Praha.

Obr. B5.2.3: Počet obyvatel ovlivněných hlukem ze všech zdrojů – hlukový ukazatel Ldvn

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
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Obr. B5.2.4: Počet obyvatel ovlivněných hlukem ze všech zdrojů – hlukový ukazatel Ln

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Tab. B5.2.2: Počet ovlivněných obyvatel aglomerace Praha ze všech zdrojů – hlukový ukazatel Ldvn

Ldvn [dB]

50,0–54,9 55,0–59,9 60,0–64,9 65,0–69,9 70,0–74,9 ≥75,0

278 226 428 045 249 264 125 751 97 868 7 263

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Tab. B5.2.3: Počet ovlivněných obyvatel aglomerace Praha ze všech zdrojů – hlukový ukazatel Ln

Ln [dB]

40,0–44,9 45,0–49,9 50,0–54,9 55,0–59,9 60,0–64,9 65,0–69,9 ≥70,0

252 687 419 142 270 075 135 608 110 045 17 122 447
Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Tab. B5.2.4: Počet ovlivněných obyvatel aglomerace Praha ze silnic – hlukový ukazatel Ldvn

Ldvn [dB]

50,0–54,9 55,0–59,9 60,0–64,9 65,0–69,9 70,0–74,9 ≥75,0

290 237 411 466 238 265 122 791 96 623 7 062

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Tab. B5.2.5: Počet ovlivněných obyvatel aglomerace Praha ze silnic – hlukový ukazatel Ln

Ln [dB]

40,0–44,9 45,0–49,9 50,0–54,9 55,0–59,9 60,0–64,9 65,0–69,9 ≥70,0

266 963 408 327 255 216 130 712 107 688 16 479 422

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Tab. B5.2.6: Počet ovlivněných obyvatel aglomerace Praha z železnic – hlukový ukazatel Ldvn

Ldvn [dB]

50,0–54,9 55,0–59,9 60,0–64,9 65,0–69,9 70,0–74,9 ≥75,0

37 476 17 811 7 432 2 756 649 103

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
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Tab. B5.2.7: Počet ovlivněných obyvatel aglomerace Praha z železnic – hlukový ukazatel Ln

Ln [dB]

40,0–44,9 45,0–49,9 50,0–54,9 55,0–59,9 60,0–64,9 65,0–69,9 ≥70,0

50 163 28 031 13 065 4 423 1 496 491 25
Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Tab. B5.2.8: Počet ovlivněných obyvatel aglomerace Praha z letiště – hlukový ukazatel Ldvn

Ldvn [dB]

50,0–54,9 55,0–59,9 60,0–64,9 65,0–69,9 70,0–74,9 ≥75,0

17 205 5 363 2 375 34 0 0

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Tab. B5.2.9: Počet ovlivněných obyvatel aglomerace Praha z letiště – hlukový ukazatel Ln

Ln [dB]

40,0–44,9 45,0–49,9 50,0–54,9 55,0–59,9 60,0–64,9 65,0–69,9 ≥70,0

13 801 7 328 3 017 326 0 0 0

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Tab. B5.2.10: Počet ovlivněných obyvatel aglomerace Praha z průmyslu – hlukový ukazatel Ldvn

Ldvn [dB]

50,0–54,9 55,0–59,9 60,0–64,9 65,0–69,9 70,0–74,9 ≥75,0

0 0 0 0 0 0

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Tab. B5.2.11: Počet ovlivněných obyvatel aglomerace Praha z průmyslu – hlukový ukazatel Ln

Ln [dB]

40,0–44,9 45,0–49,9 50,0–54,9 55,0–59,9 60,0–64,9 65,0–69,9 ≥70,0

0 0 0 0 0 0 0

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Podrobné informace ke Strategické hlukové mapě 2017/2018 jsou k dispozici na Portálu ŽP v části Hluk  
(portalzp.praha.eu/hluk), v rámci Atlasu ŽP (http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi) v části 
Hluk a dále u zpracovatele Strategické hlukové mapy.

V roce 2008 byl Magistrátem hl. m. Prahy, jako krajským úřadem, vypracován první Akční plán snižování hluku 
pro aglomeraci Praha, podle kterého byla postupně realizována konkrétní doporučená opatření ke zlepšení hlu-
kové situace ve vybraných kritických lokalitách až do vytvoření nového akčního plánu v roce 2016 (více v kapi-
tole B5.2.3 Protihluková opatření). Podkladem byla Strategická hluková mapa 2015 a v následujících letech byla 
prováděna navrhovaná opatření.

Pozn. k 5/2019: Obdobně po 3. kole strategického hlukového mapování je zpracován nový akční plán snižování hluku 
pro aglomeraci Praha na další období (akční plán by měl být k dispozici na podzim 2019 s předpokládaným připo-
mínkováním v průběhu léta 2019).

portalzp.praha.eu/hluk
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
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B5.2.2 DALŠÍ MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU
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 a je v gesci Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

V Praze probíhalo monitorování v různém rozsahu a frekvenci od roku 1994. Dosud jsou sledovány dvě lokality 
s různou hlučností – v ulici Pod Lipami a v ulici Koněvova, Praha 3. V lokalitách probíhá pravidelné 24hodinové 
měření hluku. Frekvenci určuje SZÚ, poslední bylo provedeno v roce 2014. Součástí měření je i sčítání četnosti 
a intenzity 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 ekviva-
lentní hladiny 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. V jednotlivých 
lokalitách jsou prováděny analýzy dlouhodobého vývoje hluku pro ukazatel Ldvn.

Výsledky za uplynulé roky byly prezentovány ve vydaných ročenkách Praha životní prostředí. Nové údaje by 
měly být z měření v roce 2018 (zveřejnění ve Zprávě o životním prostředí v Praze za rok 2018).

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 návrh protihluko-
vých 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 mode-
lových výpočtů.

B5.2.3 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

Hluková mapa

V roce 2017 byla zpracována výpočtová hluková mapa pozemní dopravy na území hl. města Prahy – „Výpočtová 
hluková mapa povrchové dopravy“ pro denní a noční dobu. Součástí je kromě mapy pro automobilovou dopra-
vu i výpočtová hluková mapa kolejové dopravy a součtová hluková mapa povrchové dopravy.

Výpočet byl prováděn odděleně pro jednotlivé zdroje hluku z důvodu existence různých hygienických limitů pro 
různé druhy povrchové dopravy. Stávající platná legislativa hlukový limit v území při spolupůsobení více zdrojů 
hluku neřeší. Podkladem pro výpočet akustické situace ze silniční dopravy byly údaje TSK hl. m. Prahy o inten-
zitách dopravy v roce 2016, podkladem pro výpočet akustické situace z tramvajové dopravy byly údaje DP 
hl. m. Prahy o intenzitách dopravy z roku 2016.  Podkladem pro výpočet akustické situace ze železniční dopravy 

Obr. B5.2.5: Měřicí místo v ulici Pod Lipami v Praze 3

Zdroj: Google map, A – měřicí místo
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byly údaje poskytnuté SŽDC. Tramvajová doprava byla hodnocena pro rozsah tramvajových tratí k 31. 12. 2016, 
železniční doprava pro rozsah železničních tratí k 31. 12. 2016. Výpočtové hlukové mapy mají charakter pod-
půrného dokumentu, který je možné použít při rozhodování o rozvoji území a k primární identifikaci možných 
problémových lokalit.

Akční plán snižování hluku

MHMP jako krajský úřad splnil v roce 2017 povinnost uloženou v § 81c písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce 
č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na 
obsah hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém 
mapování), pořídit akční plán pro území aglomerace Praha a zpřístupnit jej veřejnosti.

Východiskem pro tvorbu akčního plánu snižování hluku pro území aglomerace Praha je strategická hluková 
mapa aglomerace Praha (dále jen SHM). SHM je určena pro globální posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže 
obyvatel z různých zdrojů hluku v dané oblasti nebo pro určení předpokládaného vývoje hlukové situace v této 
oblasti. V 1. i ve 2. kole strategického mapování (SHM 2007 a SHM 2012) bylo jejím zadavatelem Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. Verze SHM 2012 však nepostihovala podstatnou změnu v organizaci dopravy v Praze, kterou 
je zprovoznění Tunelového komplexu Blanka se všemi jeho důsledky. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
pořídil na podzim 2016 studii „Vyhodnocení rozdílu emise hluku ze silniční dopravy v roce 2015 a 2014 na území 
hl. m. Prahy“, ze které vyplývá, které komunikace by Tunelovým komplexem Blanka ovlivněny být mohly. Využi-
tím studie došlo k zohlednění dopadů zprovoznění Tunelového komplexu Blanka a tím akční plán reagoval na 
aktuální situaci.

Tab. B5.2.12: Protihlukové clony (PHC) zrealizované v letech 2009–2017 a další plánované

Ulice Číslo PHC Výška [m] Délka  [m] Katastrální území

Průmyslová 999064* 3
532

Hloubětín
466

Jižní spojka 202** 4
412

Lanový most
427

Jižní spojka 203** 4
165

Most přes Záběhlickou ul.
136

Jižní spojka 999429/3* 6 1 277 Spořilovská – Švehlova

Jižní spojka – val, PHC 999407* 6 75+145 Spořilovský plácek

Jižní spojka 212** 6 400 Záběhlická – Spořilovská

Jižní spojka 999421/1* 6 1 056 Vrbova – Na Strži

Jižní spojka 999429/2* 6 600 Na Strži – 5. května

Jižní spojka 999063* 8 761 Spořilov I

Spořilovská – MPHC 999416** 4
100

2 mobilní PHC
240

Štěrboholská spojka 999325* 5 3 344 Dolní Počernice

5. května 211/999091* 8 700 Michle

5. května – MPHC 999418** 5 357 Estakáda Kačerov – Vyskočilova

Cínovecká – val, PHC 999341** 5 700 Březiněves

Slánská 999062* 6 400 Řepy

Pozn.: Clony označené „** “ byly k 31. 12. 2017 již realizovány, clony označené „*“ byly připravené k realizaci. 

Zdroj: HOM MHMP
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Podrobné informace o protihlukových opatřeních v roce 2017

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, jednak v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných 
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 komuni-
kacích, které byly budovány a rozvíjely se v době, kdy se vliv hluku na zdraví obyvatel dostatečně nedoceňoval 
a kdy 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.

Protihlukové clony

V lokalitě komunikace 5. května, která je součástí tzv. Severojižní magistrály, byla dlouhodobě připravována 
protihluková stěna ve směru z centra, v úseku ulic Vyskočilova – Michelská. Stěna je 8 metrů vysoká a 670 metrů 
dlouhá a je zakotvena do pilot v rozteči 4 metry. Zabrání pronikání zvýšené hlučnosti do okolí, zejména pak 
hlukově ochrání přilehlou školu a hřiště a objekty určené k bydlení v ulici Jihlavská. Dokončena byla v roce 2017 
s celkovými náklady téměř 200 milionů Kč.

Součástí doporučení akčního plánu bylo prověření účinnosti a možnosti navýšení nebo rekonstrukce stávajících 
protihlukových clon na Štěrboholské spojce. Postupně se od roku 2012 pokračovalo na přípravě realizace po-
dle již zpracované dokumentace pro stavební povolení, resp. ohlášení celkové rekonstrukce protihlukové clony 
v oblasti Dolních Počernic mezi benzinovými stanicemi AGIP Počernice a AGIP Štěrboholy, která probíhala v 5 
etapách. Předmětem stavby byla částečná rekonstrukce původních a výstavba nových protihlukových stěn. Cel-
ková délka všech celků je 3 344 m. Výška stěny po rekonstrukci je 3,5 až 4,0 metry v závislosti na hlukové studii. 
Stavba o celkových nákladech 104 milionů Kč byla v roce 2017 dokončena.

Obr. B5.2.6: Znázornění protihlukových clon na Štěrboholské spojce

Zdroj: HOM MHMP
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K ochraně lokality u křížení komunikací 5. května a Jižní spojka, tzv. Spořilovského plácku, byla připravena pro-
jektová dokumentace k realizaci protihlukové stěny o délce 145 metrů a valu v délce 75 metrů. Akce je přihlá-
šena do projektu financovaného z Operačního projektu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK). Realizace byla 
zahájena na podzim 2017 a dokončena by měla být v následujícím roce. Předpokládaná výše finančních nákladů 
na stavbu tohoto opatření je 50 milionů Kč.

Akce na Jižní spojce, protihluková stěna Vrbova – Na Strži, představuje protihlukovou stěnu podél Jižní spojky 
v místech, kde stávající protihluková stěna nevyhovuje nebo žádná neexistuje. Stávající nevyhovující stěna bude 
odstraněna a nahrazena novou stěnou o délce 1 056 metrů a výšce 6 metrů. Projekt je ve fázi projednávání doku-
mentace k územnímu rozhodnutí, předpoklad realizace je v letech 2018–2019. Předpokládaná výše finančních 
nákladů na stavbu tohoto opatření je 40 milionů Kč.

Dalším opatřením na Jižní spojce je protihluková stěna v úseku Na Strži – 5. května. Jedná se o jednostrannou 
protihlukovou stěnu ve směru na Barrandovský most o délce cca 600 metrů a výšce 5 až 6 metrů nad úrovní 
vozovky. Projekt je ve fázi projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí, předpoklad realizace je letech 
2018–2019. Předpokládaná výše finančních nákladů na stavbu tohoto opatření je 36 milionů Kč.

Nová protihluková stěna v délce 761 metrů a o výšce 8 metrů nahradí stávající stěnu z 80. let 20. století v úseku 
5. května – Spořilovská, která již nesplňuje parametry účinné ochrany před hlukem z dopravy na Jižní spojce. 
Aktuálně probíhá projektová příprava. Předpokládané finanční náklady jsou 86 milionů Kč.

V několika etapách byla realizována úprava mimoúrovňové křižovatky Záběhlice v křížení městského okruhu 
a ulic Chodovská – Spořilovská. Byly odstraněny dopravní závady a nově byla zhotovena nová sjízdná rampa 
z Jižní spojky na Chodovskou, na jejímž financování se podílel Státní fond dopravní infrastruktury. Stavba byla 
v roce 2017 dokončena a zkolaudována.

Výstavbou clony je řešena i ochrana bytových objektů podél Jižní spojky v úseku Spořilovská – Švehlova. Stavba 
představuje vybudování protihlukové stěny v místech, kde stávající stěny nevyhovují nebo nebyly dosud reali-
zovány. Navržena je nová stěna o délce 1 277 metrů a výšce 6 metrů. Projekt je ve fázi projednávání dokumenta-
ce k územnímu rozhodnutí, předpoklad realizace je v letech 2018–2019. Předpokládaná výše finančních nákladů 
na stavbu tohoto opatření je 60 milionů Kč.

Obr. B5.2.7: Znázornění protihlukových clon v ulici Průmyslová (PHC 201)

Zdroj: HOM MHMP
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Obdobně je řešena akusticky nevyhovující protihluková clona na komunikaci Slánská, Praha 6 – Řepy. Vzhledem 
ke špatnému technickému stavu protihlukové clony z 80. let 20. století bylo odstraněno zasklení stávajícího 
ochranného protihlukového tubusu a postupně je konstrukce demontována. Po odstranění nosných trámů, bu-
dou realizována nová nezbytná protihluková opatření. Délka řešeného úseku je přibližně 400 metrů od křižovat-
ky s ulicí Šimonovou přes křižovatku s ulicí Bazovského až k výjezdu k parkovišť u ulice Žufanova. V jeho okolí se 
nachází po obou stranách sídliště s bytovými domy. Byla zpracována variantní architektonická studie Kultivace 
dopravního koridoru Slánská, v rámci které byla kromě protihlukových stěn posuzována i další opatření – výmě-
na povrchu vozovek a snížení maximální povolené rychlosti na komunikaci. Celkové náklady stavby budou činit 
cca 100 milionů Kč, předpoklad realizace je v roce 2019.

V lokalitě komunikace Průmyslová je řešena realizace zcela nových protihlukových stěn na silničním mostě přes 
údolí Rokytky s železniční tratí ČD Praha – Česká Třebová. Údolí je zastavěné bytovými a dalšími objekty přede-
vším v jeho jižní části – blíže sjezdu na ulici Českobrodskou. Délka řešeného úseku je přibližně 480 metrů po celé 
délce mostu v obou směrech, výška navrhovaných stěn z pohltivého materiálu je 3 metry. V obou prodlouženích 
protihlukové stěny je navržena výška 5 metrů a založení je na rostlém terénu. Projekční příprava byla dočasně 
přerušena z důvodu stanovení únosnosti komorového mostního profilu a určení dalšího postupu. Celkové ná-
klady jsou odhadovány na 60 milionů Kč.

Mimo opatření na stávajících komunikacích byla v rozsahu schválené projektové dokumentace postupně re-
alizována protihluková opatření v rámci nových dopravních staveb. Usnesením RHMP č. 14 ze dne 10. 1. 2012 
bylo schváleno čerpání finanční rezervy Souhrnného rozpočtu souboru staveb Městského okruhu Blanka na 
protihluková opatření Holešovičky ve výši 86 milionů Kč s návrhem provést realizaci nejdříve na objektech, je-
jichž 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 dvě etapy. Vzhledem ke složitosti majetkového i technického 
řešení probíhá postupně. Protihluková opatření v souladu s platnou legislativou ve většině případů nepřed-
stavují pouze výměnu oken, ale širokou škálu vyvolaných stavebních úprav spočívajících např. v nutné změně 
způsobu vytápění, rozvodů elektro, revize komínových průduchů, vyvložkování a úpravy spalinových cest apod. 
Tyto úpravy mnohdy investičně převyšují náklady na samotnou výměnu oken.

Výměna povrchů

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 hl. m. Prahy

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) v průběhu roku 2017 uskutečnila nejen v rámci Akcí na 
odstranění staré hlukové zátěže výměnu povrchu na 20 komunikacích a křižovatkách, resp. úsecích a křižovat-
kách (např. V Holešovičkách, Zenklova, nábřeží Kpt. Jaroše, Vltavská, Husitská, Nuselská, Přátelství, Českobrodská 
či Evropská). Realizované výměny povrchů a opravy vozovek byly doplněny měřením hluku k ověření efektiv-
nosti a k objektivizaci přínosu provedeného opatření. Akce často probíhají v etapách vzhledem k nutnosti koor-
dinovat realizaci se správci sítí a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. Celkové finanční prostředky na tyto akce 
vyčíslené v kategorii protihluk byly téměř 593 milionů Kč.

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 vozidel, výstavba te-
lematických systémů a činnosti v rámci BESIP (zpomalovací prahy, informační tabule s proměnlivou informací 
o rychlosti).

Cílem provozu restriktivních a informačně-navigačních souborů telematických aplikací je usnadnit řidičům roz-
hodování a tím dopravně odlehčit některým aktuálně příliš zatíženým částem města. Zároveň přispívají k bez-
pečnějšímu a plynulejšímu provozu a lepšímu využití komunikační sítě při současném snižování ekologických 
dopadů na okolí. Restriktivní prvky napomáhají snižovat rychlost vozidel a tím i hlukovou zátěž.
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Zařízení pro měření úsekové rychlosti tvoří dvojice portálů s kamerami, které pořídí snímek vozidla na začátku 
a na konci úseku. Na základě identifikace vozidla dle registrační značky, délky úseku a časových údajů je vypo-
čtena průměrná rychlost. V závěru roku 2017 byla tímto způsobem zjišťována rychlost na 61 úsecích. Z celko-
vého počtu je 10 lokalit umístěno v pražských tunelech na Městském okruhu. V roce 2017 nebylo uvedeno do 
provozu žádné nové zařízení. Měření okamžité rychlosti bylo poprvé v Praze realizováno v roce 2010 a ke konci 
roku 2017 již bylo prováděno na 38 lokalitách. V roce 2017 nebylo uvedeno do provozu žádné nové zařízení.

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 2017 provedl celkové rekonstrukce tratí v ulicích Nuselská – U Plynárny, Sokolovská, Na 
Žertvách – U Balabenky, Klapkova, Zenklova a Albertov – v souhrnné délce více než 7 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 
rekonstrukce tramvajové trati, byl v kontrolních místech při srovnávacím měření před rekonstrukcí a po ní patr-
ný pozitivní 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 2017 provedena na více než 95 km kolejnic. 

Velmi důležité je také přiměřené mazání dotykových ploch, zejména v obloucích. Pevné traťové mazníky je mož-
no instalovat pouze v některých zvláště exponovaných místech. V roce 2017 byly nově vybudovány tři pevné 
mazníky na tratích Na Žertvách – U Balabenky a Vozovna Žižkov. 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 kolejovou 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 zdroj hluku projevuje zejména v okolí mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. To provozu-
je společnost Letiště Praha, a. s., která je dceřinou společností Českého Aeroholdingu, a. s. Ostatní pražská letiště 
nepatří k významným zdrojům hluku na území hl. m. Prahy. 

B5.3.1 LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ 
Letiště Praha/Ruzyně (kódové označení LKPR) je významným článkem dopravní infrastruktury České republiky. 
V posledních letech se počet odbavených cestujících stále zvyšuje a v roce 2017 jejich počet dosáhl 15 415 001. 
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 problematiky – Nařízení 
598/2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích a Směrnice 
2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.

Obr. B5.3.1: Vývoj leteckého provozu na Letišti Praha/Ruzyně v letech 2000–2017. Počet pohybů (starty a přistání)

Letiště Praha, a. s. jako provozovatel letiště Praha/Ruzyně má v souladu s § 42a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví, ve znění pozdějších předpisů, povinnost vypracovat za každý kalendářní rok „Zprávu o hlukové situaci“ 
na letišti. Ve zprávě je popsán rozsah a skladba leteckého provozu se zaměřením na zastoupení tzv. letadel okra-
jově vyhovujících 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 za-
slaná Ministerstvu dopravy začátkem roku 2019 hodnotí vlivy hluku z leteckého provozu letiště Praha/Ruzyně 
za roky 2016 a 2017.

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 drá-
hy odpovídá azimutu zaokrouhlenému na desítky sníženému o jeden řád. Špičková hodinová kapacita dráhové-
ho 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 2017. 

Tab. B5.3.1: Počet pohybů (vzletů a přistání) v charakteristickém letovém dni v roce 2017
Počet pohybů Podíl [%]

Počet pohybů (DEP+ARR) za den (24 hodin) 397 100,0

Počet pohybů v denní době (06:00 – 22:00 hodin) 354 89,2

Počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00 hodin) 43 10,8

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 2017 [%]
Dráha RWY 24 RWY 06 RWY 12 RWY 30

Přílety/odlety Přílety Odlety Přílety Odlety Přílety Odlety Přílety Odlety

Den 36,29 35,36 10,37 9,64 0,79 1,77 2,38 3,40

Noc 40,50 39,13 9,46 7,95 0,20 0,18 1,26 1,32

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 2017 [%]
Kategorie letadel Den Noc

Všeobecné letectví 2,23 0,80

Vrtulová 15,60 9,64

Proudová do 79 t 73,87 76,11

Proudová 80 t a více 8,18 13,43

Vojenské letouny 0,12 0,03

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. jako provozovatel LKPR a nositel odpovědnosti za hluk z leteckého provozu přistu-
puje k řešení této problematiky v souladu s hlukovou strategií Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), 
která je založena na konceptu vyváženého přístupu k regulaci hluku letadel. Princip vyváženého přístupu spočí-
vá v dosažení maximálních environmentálních přínosů zaváděných protihlukových opatření při nákladově efek-
tivním řešení. Vyvážený přístup vychází ze 4 pilířů:

 • omezení hluku u zdroje;

 •  územní plánování a řízení;

 •  protihluková provozní opatření;

 •  provozní omezení.

Omezení hluku u zdroje

Snížení hluku u zdroje znamená snížení hlučnosti samotných letadel. Toho je dosahováno několika způsoby. 
Jedním z nich je legislativní omezení vycházející z požadavků EU, kdy na letištích EU mohou být provozována 
pouze letadla s odpovídající hlukovou certifikací. Dalším opatřením je poplatková politika letiště, kdy je apli-
kován hlukový poplatek při přistání v závislosti na hlučnosti letadla. Hlukový poplatek je zaveden v souladu  
s  ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services, 9. edice z roku 2012, a podle potřeby 
projednáván v souladu se Směrnicí 12/2009/ES, transponované do zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, 
v platném znění.

V roce 2017 hlukový poplatek platilo každé letadlo s maximální vzletovou hmotností nad 9 tun, které operovalo 
na letišti Praha/Ruzyně. Na základě hodnot uvedených v osvědčení o hlukové způsobilosti (hlukovém certifiká-
tu), který každé letadlo musí předložit, bylo letadlo zařazeno do jedné z pěti hlukových kategorií. Výše poplatku 
pak odpovídala hlukové kategorii, do které bylo letadlo zařazeno a maximální vzletové hmotnosti letadla. Po-
platek se účtoval za každé přistání. Mimo standardního hlukového poplatku jsou na LKPR zavedeny poplatky za 
nedodržení slotové koordinace (plánovaného času přistání) a za nedodržování pravidel pro noční provoz.

Hlukový poplatek je regulační nástroj k motivaci leteckých dopravců provozovat na LKPR tišší letadla. Poplat-
ky sankčního charakteru jsou určeny k dodržování nastavených pravidel, zejména v noční době. Výnosy z hlu-
kových poplatků jsou využívány k pokrytí nákladů na řešení hlukové problematiky, tj. na monitorování hluku 
z  leteckého provozu, hlukové studie a realizaci protihlukových opatření u chráněných objektů v  ochranném 
hlukovém pásmu, spočívajících ve výměně oken a balkónových dveří.

Tab. B5.3.4: Podíl zastoupení letadel na letišti Praha/Ruzyně v jednotlivých hlukových kategoriích v období 
2006–2017 (1. kategorie: nejméně hlučná letadla – 5. kategorie: nejvíce hlučná letadla)

Rok

Hluková kategorie

1 2 3 4 5

Pohyb letadla [%]

2006 52,85 36,78 9,09 1,14 0,14

2007 54,72 29,35 10,18 3,64 2,11

2008 63,25 24,68 5,09 2,03 4,95

2009 73,03 21,60 3,16 1,28 0,94

2010 73,67 22,05 2,71 0,85 0,71

2011 73,29 23,87 2,58 0,07 0,19

2012 74,33 21,89 3,14 0,35 0,29

2013 75,38 21,51 2,25 0,55 0,31

2014 72,49 24,94 2,17 0,12 0,28

2015 63,95 33,37 2,42 0,08 0,18

2016 67,19 31,12 1,51 0,03 0,14

2017 65,54 32,83 1,47 0,09 0,07

Zdroj: Letiště Praha, a. s.
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Územní plánování a řízení

Hlavním cílem územního plánování je nezvyšování počtu obyvatel dotčených hlukem z leteckého provozu. 
K tomu slouží zejména institut ochranného hlukového pásma letiště, které je vyhlášeno na území, kde se před-
pokládá překročení hodnot hygienického limitu hluku z leteckého provozu pro chráněný venkovní prostor a pro 
chráněný venkovní prostor staveb. Hygienický limit hluku z leteckého provozu pro chráněný vnitřní prostor sta-
veb v ochranném hlukovém pásmu být překročen nesmí. Vzhledem k povinnosti nepřekračovat hygienický limit 
hluku z leteckého provozu pro chráněný venkovní prostor a pro chráněný venkovní prostor staveb za hranicí 
ochranného hlukového pásma je toto regulačním opatřením, které svou hranicí určuje rozsah provozu (kombi-
nace počtu pohybů a typů letadel) a využívání jednotlivých směrů drah.

Tvar a rozsah ochranného hlukového pásma (viz obr. B5.3.3) reflektuje provoz na dráhovém systému. Hranice 
je vedena po významných územních prvcích a dobových intravilánech obcí. Ochranné hlukové pásmo letiště 
je vymezeno dvěma zónami A a B. Pro každou platí jiný stavební režim pro původní a novou výstavbu, který je 
specifikován v příslušných opatřeních obecné povahy, jimiž je ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně 
v jednotlivých katastrálních územích dotčených obcí vyhlášeno.

Obr. B5.3.3: Ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně, zóna A a B

Pro splnění limitu hluku z leteckého provozu pro chráněný vnitřní prostor staveb a v ostatních případech jako 
protiváha k určité stavební regulaci byla od roku 1998 postupně prováděna na celém území ochranného hluko-
vého pásma výměna oken a balkonových dveří obytných a pobytových místností stávajících staveb za protihlu-
ková s předepsanou vzduchovou neprůzvučností. Jednalo se o bytové a rodinné domy, o stavby školní a před-
školní výchovy, stavby pro zdravotnické a sociální účely a funkčně obdobné stavby. Celkové náklady dosáhly 
více než 600 mil. Kč.

Protihluková provozní opatření

Provozní opatření ovlivňují zásadním způsobem provoz na letišti. Při jejich nastavení musí být brán v úvahu, 
mimo dosažených přínosů z hlukového hlediska, také vliv na bezpečnost provozu a kapacitu letiště a vzdušného 
prostoru. Hlavním cílem je, aby leteckým provozem bylo dotčeno co nejméně obyvatel a aby mohl být v rozum-
né míře umožněn bezproblémový rozvoj sídelních celků v okolí letiště. Vlivem meteorologických a technických 
podmínek dochází k situacím, kdy není možné z důvodu bezpečného provedení letu nastavená protihluková 
provozní opatření dodržet. Mezinárodní předpisy jasně stanovují podmínky, za kterých nemohou být protihlu-
kové postupy určující. 

Zdroj: Letiště Praha, a. s. 
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Provozní opatření na LKPR zahrnují níže uvedené postupy a pravidla:

 • Distribuce provozu na dráhovém systému, kdy se prioritně používá RWY 06/24, aby letadla nelétala přes 
hustě osídlené části hl. m. Prahy. RWY v používání se určuje v následujícím pořadí RWY 24, RWY 06, RWY 30 
a RWY 12.

 • Protihlukové postupy pro přílet, kdy gradient klesání na trati konečného přiblížení nesmí být menší než 3° 
(5,2 %) a letadla na ni musí být usazena před sestoupením pod předepsanou výšku. Toto opatření zajistí, aby 
se přibližující letadla pohybovala od stanovené vzdálenosti před letištěm v úzkém proudu. Tím se zmenší 
rozsah dotčeného území při příletech.

 • Protihlukové postupy pro odlet, kdy se letadlo může odklonit od osy vzletové dráhy nebo standardní od-
letové tratě až po dosažení stanovené vzdálenosti od letiště. Toto opatření zajistí, aby se vzlétající letadla 
pohybovala do stanovené vzdálenosti za letištěm v užším proudu. Tím se zmenší rozsah dotčeného území 
v  blízkosti letiště při odletech.

 • Reverzní tah při jiném než volnoběžném režimu může být v době od 22:00 do 06:00 použit pouze z bezpečnost-
ních důvodů. Toto opatření zajistí snížení hlukového dopadu při přistání v blízkém okolí letiště v noční době.

 • Motorové zkoušky v jiném než volnoběžném režimu nejsou v noční době povoleny. Výjimku tvoří motorové 
zkoušky prováděné v odůvodněných případech u letadel, která mají plánovaný odlet v nočních nebo ran-
ních hodinách. V tomto případě mohou být motorové zkoušky v jiném než volnoběžném režimu prováděny 
pouze v okrajových hodinách noční doby od 22:00 do 23:00 a od 05:00 do 06:00. Toto opatření zajistí snížení 
hlukového dopadu při motorových zkouškách v blízkém okolí letiště zejména v noční době.

 • Letadla jsou po zastavení na stání neprodleně (nejpozději 5 minut po zastavení) připojena k vnějšímu zdroji 
napájení a pomocné energetické jednotky (APU) musí být po dobu stání vypnuty. Jejich opětovné zapnutí 
je možné nejdříve 20 minut před odletem. Toto opatření zajistí snížení hlukového dopadu při odbavování 
letadel v blízkém okolí letiště.

Popis provozních opatření ke snížení hluku z leteckého provozu je publikován v Letecké informační příručce AIP 
CR LKPR AD 2.21 Postupy pro omezení hluku. Případné změny před publikací v AIP schvaluje v souladu s Letec-
kým předpisem L15 Ministerstvo dopravy ČR.

Provozní omezení

Provozními omezeními se rozumí opatření ke snížení hluku, která omezují přístup některých letadel na letiště 
či snižují jeho provozní kapacitu, nebo částečná provozní omezení, která se vztahují např. na stanovenou dobu 
během dne nebo pouze na některé letištní dráhy. Na letiště Praha/Ruzyně je zamezen přístup letadlům bez cer-
tifikace a letadlům certifikovaným podle Hlavy 2  dle ICAO, Annex 16/I.

V noční době je na letišti Praha/Ruzyně povolen provoz pouze typů a verzí letadel zařazených do Bonus listu, 
která zároveň splňují kritéria pro zařazení do hlukové kategorie LP 1 nebo 2. Plánovaný počet pohybů je 48 s tím, 
že většina letadel je odbavena v okrajových částech noci. Stejně jako popis provozních opatření je i popis pro-
vozních omezení publikován v AIP CR LKPR AD 2.21 Postupy pro omezení hluku. Případné změny před publikací 
v AIP schvaluje v souladu s Leteckým předpisem L15 Ministerstvo dopravy ČR.

Monitoring leteckého hluku a letových tratí

Významným technickým opatřením je systém monitoringu leteckého hluku a letových tratí (ANOMS 9). Monito-
ring leteckého hluku je nezbytným nástrojem k zjišťování aktuální hlukové situace zahrnující kontrolu dodržo-
vání hygienických limitů hluku z leteckého provozu.

Monitoring letových tratí umožňuje především kontinuální kontrolu stanovených protihlukových postupů a za-
jišťování podkladů pro řešení stížností. Zobrazování trajektorií letu je možné v 2D i 3D. Aktualizované výsled-
ky stacionárních měřicích stanic jsou měsíčně zveřejňovány na https://www.prg.aero/hluk. 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 hygie-
nickými 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 zveřejňovány vždy jednou ročně na výše uvedené adrese po skončení hodnoceného roku. Charakteristic-
kým letovým dnem se rozumí průměrný letový den za 6 měsíců s největším leteckým provozem (květen až říjen).

https://www.prg.aero/hluk
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Monitorovací systém ANOMS 9 má zabudovaný i software umožňující matematické modelování. Lze tedy do-
předu namodelovat pravděpodobné dopady nově navržených provozních opatření ke snižování hluku a predi-
kovat budoucí akustickou situaci.

Obr. B5.3.4: Rozmístění stacionárních měřicích stanic a ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně

Zdroj: Letiště Praha, a.s.

Lokality stacionárních měřicích stanic (viz obr. B5.3.4): 
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.  
Pozn.: některé stanice leží mimo hranice hl. města Prahy

Tab. B5.3.5: Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmínky 
charakteristického letového dne v roce 2017

Lokalita č.
Výsledné hodnoty LAeq, T [dB]

LAeq, 16 h LAeq, 8h

Jeneč 1 58,3 53,9

Červený Újezd 2 52,5 47,4

Unhošť 3 54,3 49,9

Pavlov 4 54,0 49,5

Hostivice 5 40,7 38,4

Dobrovíz 6 54,2 48,5

Knězeves 7 55,4 50,2

Horoměřice střed 8 56,9 52,3

Přední Kopanina 9 55,2 49,2

Horoměřice JV 10 53,9 48,1

Řepy 11 46,7 36,4

Bílá Hora 12 52,6 44,4

Suchdol 13 55,8 50,8

Pozn.: Limitní hodnota pro LAeq,16 h = 60 dB. Limitní hodnota pro LAeq, 8 h = 50 dB. U stacionárních stanic umístěných v lokalitách v ochran-
ném hlukovém pásmu mohou být limitní hodnoty překročeny. Nejistota měření je ±2,4 dB.

Zdroj: Letiště Praha, a. s.
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Obr. B5.3.5: Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmínky 
charakteristického letového dne v roce 2017 [%]

Hlukové kontury

Hlukové kontury (křivky hluku, izofony) zobrazují hlukové zatížení území, způsobené leteckým provozem na leti-
šti Praha/Ruzyně v roce 2017 (viz obr. B5.3.6 a B5.3.7). Kontury byly vytvořeny matematickým modelováním s vy-
užitím vstupních dat z reálného provozu. Izofony znázorňují stejnou hodnotu ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku zakreslenou na topografickém podkladě. Kontury byly vytvořeny v ukazatelích, ve kterých jsou stanoveny 
hygienické limity. Důležitým faktem je, že pro hodnocení, zda došlo, nebo nedošlo k překročení hygienického 
limitu, slouží v tomto případě výsledky z akreditovaného měření. Hlukové kontury z leteckého provozu v tomto 
případě slouží jako ucelená informace o dotčeném území.

Obr. B5.3.6: Izofony z leteckého provozu v denní době (06:00–22:00 hodin) vztažené k charakteristickému letovému 
dni v roce 2017

Pozn.: Kontury jsou odstupňovány po 5 dB [55; 60; 65 dB]. 

Zdroj: Letiště Praha, a. s.
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Zdroj: Letiště Praha, a. s. 
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Obr. B5.3.7: Izofony z leteckého provozu pro noční dobu (22:00–06:00 hodin) vztažené k charakteristickému 
letovému dni v roce 2017

Pozn.: Kontury jsou odstupňovány po 5 dB [45; 50; 55 dB].

Zdroj: Letiště Praha, a.s.


