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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).

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.
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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 rozřaďo-

vání 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 působeného 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. a tramvajo-
vé a trolejbusové dráhy vedené po silnicích I. a II. tř. a místních 
komunikacích I. a II. tř.

Denní 65

Noční 55

Silnice III. tř., komunikace III. tř., účelové komunikace a tramva-
jové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích III. tř. a místních 
komunikacích III. tř.

Denní 60

Noční 50

Železniční, speciální a tramvajové 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 stra-
tegickým hlukovým mapováním uloženy v § 80 povinnosti Ministerstvu zdravotnictví a v § 81 Ministerstvu do-
pravy, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu pro místní rozvoj, krajským úřadům a krajským hygienickým 
stanicím.

 • vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování, kterou se stanoví 
mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových 
map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě;

 • 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
Hl. m. Praha je z hlediska automobilové dopravy ve srovnání s jinými českými městy, dálnicemi a silnicemi v ex-
travilánu výjimečné v nadprůměrně vysokých intenzitách a dopravních výkonech. Z tohoto důvodu je silniční 
doprava nejvýznamnějším zdrojem nadlimitního hluku, který zároveň působí na největší počet obyvatel v po-
rovnání 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 2019, měřená dopravním výkonem na celé komuni-
kační síti, vzrostla v průměru o 1,5 % ve srovnání s předcházejícím rokem. Z toho doprava osobními automobily 
vzrostla o 1,6 % 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, ulic 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 2017 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: https://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi (Geoportál Praha – Mapové ap-
likace – Atlas životního prostředí – 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 
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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 Os-

travě
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. 

Podrobnější informace včetně výsledných tabulek byly prezentovány v rámci pražské ročenky životního prostředí za rok 
2016. Další výpočtová hluková mapa povrchové dopravy pro území hl. města Prahy bude zpracovávána podle předpo-
kladů v roce 2022.

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.

Vybrané výsledky 3. kola strategického hlukového mapování pro aglomeraci Praha byly uvedeny v ročence Pra-
ha životní prostředí 2017, zde uvádíme pro ilustraci pouze mapu s prezentací hlukového ukazatele Ldvn, viz obr. 
B5.2.1.

Obr. B5.2.1: Strategická hluková mapa – hlukový ukazatel Ldvn

Zdroj: IPR, Ministerstvo zdravotnictví

Pásma hluku v DB
Hlukový ukazatel Ldvn

50,0 – 55,0

55,0 – 60,0

60,0 – 65,0

65,0 – 70,0

70,0 – 75,0

< 50,0 
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Podrobné informace ke Strategické hlukové mapě 2017/2018 jsou k dispozici na Portálu ŽP v části Hluk (por-
talzp.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, tj. Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Akční plány snižování hluku pro aglomeraci Praha (dále jen Akční plán)

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.

Obdobně po 3. kole strategického hlukového mapování byl zpracován nový akční plán snižování hluku pro aglo-
meraci Praha na další období. Připomínkování návrhu Akčního plánu proběhlo v souladu s legislativou v průbě-
hu léta 2019. Finalizovaný Akční plán byl projednán Radou hl. m. Prahy dne 2. 12. 2019 a je k dispozici na adrese 
http://portalzp.praha.eu/hluk.

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 a poslední měření bylo provedeno v roce 2019. Výsledky za uplynulé roky 
byly prezentovány ve vydaných ročenkách Praha životní prostředí. 

V Praze proběhlo monitorování hluku v roce 2019 v lokalitě v Praze 3, v ulici Koněvova. V této lokalitě probíhá 
monitorování od roku 1994. Měřící místo leží na frekventované průjezdní komunikaci s vysokou dopravní zátěží. 
Byla zde provedena dvě 24hodinová měření hluku, v jarním a podzimním termínu. Měření probíhala v soula-
du s Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí z roku 2017. Součástí 
měření bylo i sčítání četnosti a intenzity dopravy. Po zpracování výsledků měření hluku jsou výstupem hlukové 
ukazatele dané vyhláškou 523/2006 Sb. (vyhláška o hlukovém mapování) pro den, Lv pro večer, Ln pro noc a Ldvn 
pro den-večer-noc a také ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro celou denní dobu LAeq, 16h (6:00–22:00) a pro 
celou noční dobu LAeq, 8h (22:00–6:00) uváděné v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. Na rozdíl od měření pro potřeby výkonu státní správy je ve výsledcích měření zahrnut veškerý hluk 
ze silniční dopravy i tramvají, eliminován je pouze vliv atypických hlukových událostí. Výsledky z jednotlivých 
měření a roční průměry jsou uvedeny v závěrečné zprávě Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva 
České republiky ve vztahu k životnímu prostředí za rok 2019. 

V měřícím místě v Praze 3, Koněvova 158 byly na základě měření a sčítání intenzity dopravy v roce 2019 zjištěny 
následující výsledky: Průměrná intenzita dopravy zde byla cca 15 400 vozidel a byla o 740 vozidel nižší, než při 
předchozím měření v roce 2014. K poklesu došlo především u průjezdů osobních automobilů (o 680) a u náklad-
ních automobilů (o 141). Přibylo naopak projíždějících motocyklů (o 33) a tramvají (o 36). Hluk v měřícím místě 
dosahoval hodnot ve dne Ld = 66 dB, večer Lv = 65 dB a v noci Ln = 61 dB, hlukový ukazatel pro den-večer-noc 
(dále též celodenní hluk) byl Ldvn = 69 dB. Hodnoty jsou uváděny podle metodického návodu pro měření a hod-
nocení hluku v mimopracovním prostředí, tj. s použitím korekce pro odrazy.

Dlouhodobý vývoj hluku v lokalitě byl analyzován pro hlukový ukazatel pro den-večer-noc Ldvn a pro hlukový 
ukazatel pro noc Ln. Metodou lineárního regresního modelu byly zjištěny dlouhodobé trendy vývoje těchto 
ukazatelů pro období 1994–2006. Hodnoty zjištěné v roce 2019 byly srovnány s hodnotami očekávanými podle 
modelu. Byla testována hypotéza, zda zjištěné hodnoty odpovídají očekávaným hodnotám, nebo zda došlo ke 
změně dříve zjištěných trendů vývoje hluku. Dlouhodobý vývoj hluku znázorňuje obr. B5.2.2 pro celodenní hluk 
(ukazatel Ldvn) a obr. B5.2.3 pro noční hluk (ukazatel Ln). V lokalitě Koněvova byl zjištěn klesající trend vývoje hlu-
ku pro oba sledované hlukové ukazatele. Tento klesající trend byl potvrzen i v roce 2019.



Praha – Životní prostředí 2019

B5HLUK

191

Zdroj: Mapy.cz

Obr. B5.2.2: Vývoj hluku v lokalitě Praha 3 Koněvova 
v letech 1994–2019, ukazatel Ldvn

Obr. B5.2.3: Vývoj hluku v lokalitě Praha 3 Koněvova 
v letech 1994–2019, ukazatel Ln

Zdroj: SZÚ

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 protihlu-
kových opatření a následná kontrola účinnosti jejich realizace. Jiná měření jsou na území města prováděna 
jako kontrola k prošetření podnětů obyvatel, resp. stížností na nadměrný hluk nebo pro porovnání s výsledky 
modelových výpočtů.

Obr. B5.2.4: Měřicí místo v ulici Koněvova v Praze 3
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B5.2.3 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Podrobné informace o protihlukových opatřeních v roce 2019

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 dle vlastních 
harmonogramů činnosti  TSK hl. m. Prahy, a. s. a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. v souladu s doporučením 
akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha.

Součástí plánů činnosti jsou opatření k postupnému snižování hlukové zátěže. V rámci technických i organizač-
ních opatření v návaznosti na obsah dokumentace a podmínek k časově omezeným povolením překračování 
hladin hluku z provozu na některých pozemních komunikacích dochází k odstraňování staré hlukové zátěže. 
Tyto komunikace byly budovány a rozvíjely se v době, kdy se vliv hluku na zdraví obyvatel dostatečně nedoce-
ňoval a kdy nebyla po investorech požadována opatření proti pronikání hluku do okolí. V dnešní době je v těch-
to místech finančně nákladné a často technicky obtížné dosáhnout splnění hygienických limitů pro hluk. Roz-
hodnutí o povolení uděluje na základě platné legislativy orgán ochrany veřejného zdraví, tj. hygienická stanice.

Protihlukové clony

V lokalitě komunikace 5. května, která je součástí tzv. Severojižní magistrály, je připravována výstavba nájezdové 
rampy, která spojuje ulici Vyskočilovu s ulicí 5. května. Jednosměrná rampa umožní přímý nájezd vozidel na ulici 
5. května směrem k D1. Podél rampy a hřiště ZŠ bude vybudovaná ochranná bariéra výšky 6 m. V roce 2018 byla 
v  této lokalitě dokončena 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. Spodní část do výše 3 metrů je z po-
hltivých prvků a horní 5metrová část je z transparentního materiálu s akusticky odrazivým účinkem. Stěna zabrání 
pronikání zvýšené hlučnosti do okolí, zejména pak hlukově ochrání přilehlou školu a hřiště a objekty určené k by-
dlení v ulici Jihlavská.

Tab. B5.2.2: Protihlukové clony (PHC) zrealizované v letech 2009–2019 a další plánované
Ulice Identifikace clony Výška [m] Délka [m] Lokalita

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

Bělohorská 44159* 3 300 Za Oborou – supermarket Kaufland

Pozn.: clony označené „**“ byly k 31. 12. 2019 realizovány, clony označené „*“ byly připravené k realizaci.             
Zdroj: HOM MHMP
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Na křížení komunikace 5. května s Jižní spojkou, tzv. Spořilovský plácek, přibližně v úrovni ulic Jižní XV a Jiho-
západní III, byla realizována protihluková ochrana v celkové délce 412 m. Součástí stavby je protihlukový val 
o výšce 6 metrů, protihluková clona „jih“ vysoká 2,5 metru a protihluková clona „sever“ vysoká 6 metrů, včetně 
rekonstrukce přilehlé vozovky. Cílem je ochrana obytných objektů v ulici Čtyřdílná a Jižní XVII. Akce byla přihlá-
šena do projektu financovaného z Operačního projektu Praha – Konkurenceschopnost. V roce 2019 byly finanč-
ní prostředky vynaloženy na úhradu nákladů spojených s realizací stavebních prací a výsadbu zeleně.

Další akcí na Jižní spojce, v úseku Sliačská – Na Chodovci, bylo odstranění stávající nevyhovující protihlukové 
stěny a následná výstavba stěny nové o délce 770 metrů a výšce 8 metrů. Ta je založena na vrtaných železobe-
tonových pilotách, vlastní konstrukce je z nosných sloupků a protihlukových panelů z mezerovitého betonu 
vysoké pohltivosti. Součástí akce byl nový asfaltový povrch komunikace v pravém jízdním a odstavném pruhu 
a oprava mostu přes ulici Sliačská. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů spoje-
ných s realizací stavebních prací. Celá akce byla vlivem víceprací na mostě prodloužena cca do jara 2020.

Rozpracovaným záměrem zůstává výstavba tzv. těžkého zakrytí komunikace Spořilovská (spojka), které bude 
sloužit k eliminaci hlukové zátěže z dopravy na této komunikaci. Ta nyní zajišťuje dopravní propojení Městského 
okruhu a Chodovské a nevyhovujícím způsobem supluje absenci jihovýchodní části Pražského okruhu. V sou-
časném stavu je spojka povrchová, směrově rozdělená místní rychlostní komunikace s délkou 1,7 km o dvou 
jízdních pruzích. V rámci této akce bude vybudován přesypaný tunelový úsek vsazený do stávajícího zářezu 
Spořilovské. V srpnu 2018 bylo získáno kladné stanovisko EIA, ke kterému bylo podáno odvolání řešené Minis-
terstvem životního prostředí.

Na komunikaci Jižní spojka v úseku ulic Na Strži – 5. května probíhala výstavba protihlukové stěny. 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. Nová PHS je založena na vrtaných železobetonových pilotách. Vlastní konstrukce je 
z nosných sloupků a protihlukových panelů z mezerovitého betonu vysoké pohltivosti. Akce zahrnovala i pro-
vedení přeložek plynu a dalších sítí, výsadbu zeleně a úpravu odvodnění. Záměr realizace protihlukové stěny 
v úseku Vrbova – Na Strži byl ve stadiu přípravy dokumentace pro územní řízení.

Záměrem akce Protihluková stěna Slánská byla realizace protihlukových opatření na místě odstraněné původní 
protihlukové stěny z 80. let 20. století (tunel z ocelové příhradové konstrukce), která byla v nevyhovujícím tech-
nickém stavu a neplnila tak dostatečně protihlukovou funkci. Bylo odstraněno zasklení původního ochranného 
protihlukového tubusu a postupně byla konstrukce demontována. Délka řešeného úseku je přibližně 400 metrů 
od křižovatky 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 – výměna povrchu vozovek a snížení maximální povolené rychlosti na komunikaci. Předmětem akce 
byla též výstavba nových chodníků, sanace podchodu, výsadba zeleně a pokládka nového povrchu komunika-
ce. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů spojených s realizací stavebních prací.

Další připravovanou akcí byla modernizace stávající železobetonové protihlukové stěny při komunikaci Bělohor-
ská v úseku ulice Za Oborou po supermarket Kaufland. Nosná konstrukce bude po provedení sanace obložena 
protihlukovými pohltivými panely. Předmětem akce je též výsadba zeleně a pokládka nového povrchu komuni-
kace s příznivějšími akustickými vlastnostmi.

Dále na různém stupni rozpracovanosti probíhala příprava realizace protihlukové stěny na komunikaci Průmys-
lová a na Jižní spojce v lokalitě ulice V Korytech.
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Obr. B5.2.5: Znázornění protihlukových clon na Štěrboholské spojce

Zdroj: HOM MHMP

Obr. B5.2.6: Znázornění protihlukových clon v ulici Průmyslová (PHC 201)

Zdroj: HOM MHMP
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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. Akce často probíhají v etapách vzhledem k nutnosti koordinovat reali-
zaci se správci sítí a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s.

Opatření Technické správy komunikací hl. m. Prahy

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) v průběhu roku 2019 uskutečnila nebo připravovala 
větší investiční akce na více než 50 komunikacích. Zmíněny podrobněji jsou jen některé z nich:

 •  999690 Bedeniho – Byla provedena výměna konstrukčních vrstev vozovky. pro snížení hlukové zátěže byl 
dlážděný povrch vozovky nahrazen asfaltovým v úseku Na Valech – Chotkova a Chotkova mezi sloupy veřej-
ného osvětlení VO100128 – VO100132. Rekonstrukce byla provedena v koordinaci s akcí Mariánské hradby.

 •  4488 K Barrandovu – Předmětem akce je rekonstrukce mostu X034 v ulici K Barrandovu (most přes Růžičkovu 
rokli). V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací spočí-
vajících ve výměně železobetonových říms, sanaci podhledu nosné konstrukce, výměně veřejného osvětlení 
a osazení nových svodidel.

 •  8106 Vltavská – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace v úseku ulic Nádražní – Hořejší nábřeží. Stavba 
zahrnuje rekonstrukci komunikace s lokální sanací včetně úpravy odvodnění. Vozovka je navržena s živičným 
krytem, chodníky s mozaikovým krytem, chodníkové přejezdy z drobné dlažby.

 •  40648 Štěrboholská spojka, soubor staveb – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěrboholská 
spojka, etapa A, v úseku mezi ulicemi Průmyslová – čerpací stanice MOL, ve směru z centra.

 •  40651 Vídeňská (Jalodvorská – Dobronická) – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v uli-
ci Vídeňská a úprava autobusových zastávek. Součástí akce je rekonstrukce uličních vpustí, přesun přechodů 
pro chodce a jejich osvětlení.

 •  41162 Malešická, 1. a 2. etapa – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická včetně rozšíření 
chodníků či jejich vybudování po obou stranách. Stavba je rozdělena do dvou etap. V roce 2019 byly finanční 
prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za výkon technického dozoru stavby souvisejícího s ukončením 
realizace stavebních prací na 1. etapě stavby.

 •  44604 Malešická, 3. etapa – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická, a to 3. etapou v úseku 
K Červenému dvoru – Jilmová. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpra-
cování projektové dokumentace včetně dokumentace pro výběr zhotovitele a výkon inženýrské činnosti.

 •  41597 Nábřeží kapitána Jaroše – Předmětem akce je rekonstrukce vozovek na Nábřeží kpt. Jaroše v úseku od 
Letenského tunelu ke křižovatce s ulicí Dukelských hrdinů spočívající v sanaci podloží vozovek, náhradě kry-
tu z dlažby asfaltovým krytem a v nutných opravách přilehlého chodníku. Součástí akce je úprava odvodnění 
a doplnění uličních vpustí, obnova detekčních smyček a definitivní vodorovné dopravní značení. 

 •  41882 Husitská, rekonstrukce – Předmětem akce je rekonstrukce Husitské ulice mezi křižovatkou s ulicí Troc-
novskou a Tachovským náměstím. V rámci akce bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, 
zřízen jízdní koridor, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vo-
zovky s průběžným jízdním pruhem.

 •  41884 Koněvova, rekonstrukce – Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměs-
tím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V rámci akce bude změněna stávající poloha chodníkových obrubní-
ků, upraven jízdní koridor, vybudovány parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní 
vozovky s průběžným jízdním pruhem. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů 
za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

 •  42064 Karlovo náměstí, revitalizace – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlo-
va náměstí. V rámci akce budou provedeny stavební úpravy přilehlých křižovatek včetně SSZ, změna doprav-
ního režimu a integrace cyklistů. Stavba je rozdělena na etapy a koordinována s akcí Revitalizace parku Kar-
lovo náměstí. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s probíhající 
přípravou akce.
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 •  42500 Vršovická – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vršovická v křižovatce Vršovická – Bělocer-
kevská – U Slavie, jejíž součástí je obnova živičných vrstev včetně dopravního značení. Rozsah úpravy je zá-
vislý na koordinaci se stavbami jiných investorů. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu 
nákladů souvisejících s přípravou akce.

 •  42832 Lumiérů, rekonstrukce – Předmětem akce je zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lumiérů a Skalní. 
Návrh předpokládá lokální zúžení komunikace, zvýšené zpomalovací prahy pro zvýšení bezpečnosti chodců 
v souladu se studií proveditelnosti, která byla veřejně projednána MČ Praha 5. Součástí akce je uspořádání 
parkování vozidel a řešení zastávek MHD na Křižovnickém náměstí.

 •  42834 Patočkova – Předmětem akce byla rekonstrukce ulice Patočkova včetně chodníků. Součástí akce byla 
rekonstrukce přípojek a uličních vpustí v úseku U Brusnice – Střešovická. Stavba je dokončena. V roce 2019 
byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s realizací zbývající etapy akce ve směru 
z centra.

 •  43051 Březiněves, obchvat – Předmětem akce je výstavba obchvatové komunikace, která bude odvádět tran-
sitní dopravu mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje od současného 
průtahu obcí, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy.

 •  43076 Libušská, okružní křižovatka – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Libušská procházející 
obcí Písnice od Kunratické spojky (nová okružní křižovatka) až na konec obce, a to včetně rekonstrukce ob-
jektů splaškové kanalizace. Vozovka je navržena s živičným povrchem, chodníky ze zámkové dlažby. V roce 
2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a opravy objízd-
ných tras.

 •  43092, Staré Bohnice – Předmětem akce je rekonstrukce komunikací a výstavba nové dešťové kanalizace 
v oblasti Starých Bohnic v Praze 8. Stavba je z důvodu řešení dopravní obslužnosti dané lokality a v návaznos-
ti na stavební záměry jiných subjektů rozdělena do etap. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na 
úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců sítí a realizaci stavebních prací ve 2. a 3. etapě.

 Ř  1. etapa – ulice Bohnická, Ústavní, V Nových Bohnicích, Na Bendovce, U Pazderek, K Farkám a propojení 
mezi K Farkám a Bohnickou (dokončeno v roce 2018);

 Ř  2. etapa – ulice U Skalky, Nad Pentlovkou, V Nových Bohnicích, U Pazderek, Na Bendovce;

 Ř  3. etapa – ulice U Velké Skály, Na Bendovce, V Nových Bohnicích, Před Ústavem, U Pazderek.

 •  43259 Nuselská – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Nuselská, a to 3. etapy akce v úseku most 
přes Botič – Michelská včetně dokončovacích prací na předcházející etapě.

 •  43338 Českobrodská, rekonstrukce – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Českobrodská v úseku 
mezi ulicemi Ke Třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1).

 •  43342 Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova – Předmětem akce je rekonstrukce komunikací rozdělená do tří 
etap. Nově navržené vozovky jsou s živičným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky 
z kamenné mozaiky. Součástí stavby bude i úprava odvodnění, přeložky sítí. Realizace stavby je ovlivněna ko-
ordinací se stavbami dalších investorů. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů 
spojených s překládkou telekomunikačních sítí a na přípravu 2. a 3. etapy akce.

 Ř  1. etapa – sanace mostu přes Botič, rekonstrukce komunikace Svobodova – Sekaninova (etapa dokonče-
na v roce 2018);

 Ř  2. etapa – ulice Sekaninova – Na Folimance (předpoklad realizace v roce 2020);

 Ř  3. etapa – ulice Na Folimance – Bělehradská (předpoklad zahájení realizace v roce 2019).

 •  43774 U Trojského zámku – Předmětem akce je rekonstrukce stávající vozovky s nedostatečnou konstrukcí 
a výstavba nového chodníku včetně odvodnění. Realizace akce je koordinována s akcemi „Povltavská“ a „Po-
vltavská – U Trojského zámku“.

 •  43777 Pod Čimickým hájem, rekonstrukce – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace s nesourodým po-
vrchem s četnými výtluky, absencí podkladních vrstev, absencí odvodnění, původně nezpevněné, která byla 
v průběhu let postupně vyspravována asfaltovou směsí různého druhu, spočívající v odtěžení vozovky na 
pláň, výstavbě uličních vpustí a přípojek, osazení obrub, vybudování chodníkových a vozovkových souvrství, 
revitalizaci zeleně.

 •  43926 Ďáblická, rekonstrukce – Předmětem akce je rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace včetně po-
vrchu chodníku při jedné straně komunikace Ďáblická. V rámci stavby budou odfrézovány vrstvy komuni-



Praha – Životní prostředí 2019

B5HLUK

197

kace, budou provedeny sanace podkladních vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev. V roce 2019 byly 
finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýr-
ské činnosti a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v období přípravy akce. Akce je 
rozplánována na 4 etapy:

 Ř  1. etapa v úseku ul. Střelničná – Žernosecká;

 Ř  2. etapa v úseku ul. Žernosecká – Hřenská;

 Ř  3. etapa v úseku ul. K Lomu – Kokořínská;

 Ř  4. etapa v úseku ul. Kokořínská – U Parkánu.

 •  44147 Most Zlíchov Y002 – Předmětem akce je rekonstrukce mostu na Nádražní ulici v Praze 5 spočívající 
v celkové výměně vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a opravě mostního 
závěru. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové doku-
mentace.

 •  44149 Za Černým mostem – Předmětem akce je rekonstrukce mostu, který převádí městskou komunikace 
přes tři kolejové tratě (trať Vysočany – Lysá nad Labem a Praha Vysočany – Neratovice) spočívající v kompletní 
rekonstrukci svršku, ložisek a mostních závěrů mostu a sanaci pohledových ploch nosné konstrukce a spodní 
stavby mostu. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s přípravou 
akce.

 •  44155 Předpolí Písecké brány – Předmětem akce je revitalizace prostoru před Píseckou bránou spojená s do-
pravním zklidněním tohoto území. Součástí akce je předláždění vozovky a chodníků, budou doplněny ar-
chitektonické prvky jako fontána (je počítáno s přípojkami) a městský mobiliář. V roce 2019 byly finanční 
prostředky vynaloženy na úhradu nákladů spojených s realizací stavebních prací.

 •  44156 Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína – Předmětem akce je revitalizace Jižního náměstí 
Nového Hloubětína. Hlavním prvkem náměstí je prstenec pevných stánkových konstrukcí a objektů kavárny 
a občerstvení. Zpevněné plochy náměstí budou dlážděny, náměstí bude doplněno o vodní prvek, pódium, 
mobiliář a osvětlení. Dojde k úpravě odvodnění, přeložce plynovodu a vodovodu. V roce 2019 byly finanční 
prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s probíhající přípravou akce.

 •  44428 Varhulíkové, revitalizace – Předmětem akce byla rekultivace prostoru mezi ulicí Varhulíkové, řekou 
Vltavou a mostem Barikádníků na Praze 7, spočívající v demolici pozůstatků panelů a nefunkčních cest a ve 
výstavbě nových cest, chodníků, cyklostezek. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu 
nákladů souvisejících s přípravou akce a nákladů za realizaci stavebních prací. Stavba je dokončena.

 •  44603 Kutnohorská, rekonstrukce – Předmětem akce je rekonstrukce vozovky v úseku Ústřední – vjezd do 
objektu Kondor, spočívající v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce vrstev nových 
a rekonstrukci autobusových zastávek. Rozsah prací: Odstranění asfaltových vrstev a pokládka nových vrstev 
v celkové tloušťce 100 mm. V rámci stavby bude dále obnoveno VDZ a provedena rekonstrukce zastávek. 
V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace 
a realizaci stavebních prací na 1. úseku stavby.

 •  44614 Most v ul. Průmyslová Y 512.3 – Předmětem akce je rekonstrukce mostu v ulici Průmyslové spočívající 
v sanaci nosné mostní konstrukce včetně výměny mostního svršku. Výhledově posouzení pro umístění pro-
tihlukové stěny.

 •  44615 Most v ul. Statenická, Praha 6, rekonstrukce – Předmětem akce je demolice a novostavba mostního 
objektu v ul. Statenická vedoucího přes Litovický potok v Praze 6. V roce 2019 byly finanční prostředky vyna-
loženy na úhradu nákladů za průzkumné práce.

 •  44617 Most v ul. V Podbabě, S003, rekonstrukce – Předmětem akce je demolice a novostavba mostního ob-
jektu v ulici V Podbabě vedoucího přes Šárecký potok v Praze 6. V roce 2019 byly finanční prostředky vynalo-
ženy na úhradu nákladů za zpracování konceptu DÚR.

 •  44621 Opatovská – Chilská, křižovatka k D1 – Předmětem akce je realizace úpravy křížení sjezdu z dálnice D1 
(Brněnská) s ulicí Chilská a navazující dopravně bezpečnější řešení křižovatky ulic Chilská a Opatovská spočí-
vající ve vyloučení stávajícího průpletu a zřízením nového levého odbočení na sjezdu z D1 do ulice Chilská. 
V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za provedené projektové práce – studie.
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 •  44623 Prosecká (U Pekařky – Na Rozhraní) – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Prosecká v úseku 
U Pekařky – Na Rozhraní spočívající v sanaci podloží a styčné spáry. Součástí akce bude provedení úpravy 
zálivu zastávky BUS s asfaltovým povrchem.

 •  44627 Opatření pro SOKP 511 a I/12 – Předmětem akce je rekonstrukce komunikací jako souvisejících inves-
tic do dopravní infrastruktury hlavního města Prahy v návaznosti na výstavbu a zprovoznění staveb Pražské-
ho okruhu č. 511, zkapacitnění okruhu č. 510 a přeložku silnice I/12.

 •  44727 Jaselská – Předmětem akce je rekonstrukce vozovky ul. Jaselská v úseku Dejvická – Bubenečská. Sou-
částí rekonstrukce bude výměna stávající dlažby vozovky za nový povrch z asfaltobetonu a předlažba chod-
níků z mozaikové dlažby řezané. Dále budou vyřešena parkovací stání, zřízeny bezbariérové přechody pro 
chodce a upravena rabátka pro stromy vč. obnovy stávajícího stromořadí.

 •  44729 Štěrboholská spojka (G) – Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěrboholská spojka, etapa G, 
v úseku Hostavický potok – Nedokončená, ve směru do centra. Součástí rekonstrukce bude obnova svodidel 
a stávajícího odvodnění, které je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do příkopu. Z důvodu řešení 
DIO byl zřízen přejezd středního dělícího pásu z betonových svodidel. V roce 2019 byly finanční prostředky 
vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a spojených s realizací stavebních prací.

 •  44730 Karla Engliše – Předmětem akce je rekonstrukce ulice Karla Engliše v úseku Radlická – Stroupežnické-
ho. Z důvodu četných výtluků dojde k sanaci podkladních vrstev a předlažbě vozovky i chodníků.

 •  44731 Jungmannova – Předmětem akce je rekonstrukce ulice Jungmannova spočívající v provedení nové 
konstrukce vozovky a chodníků, osazení obrub, sanaci podloží v místě rozvolnění a propadů a opravě poško-
zených uličních vpustí a jejich přípojek. Povrch vozovky bude živičný, chodníky budou z mozaikové dlažby 
a vjezdy z žulové dlažby. Dojde k nové výsadbě zeleně.

Realizované výměny povrchů a opravy vozovek byly doplněny měřením hluku k ověření efektivnosti a k objek-
tivizaci 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 vozidel, výstavba te-
lematických systémů a činnosti v rámci BESIP (zpomalovací prahy, informační tabule s proměnlivou informací 
o rychlosti). Seznam akcí pro daný rok je vybírán na základě rozhodnutí pracovní komise BESIP.

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.

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. Tímto způsobem je zjišťována rychlost nejméně na 61 úsecích. Z celkového počtu je 
10 lokalit umístěno v pražských tunelech na Městském okruhu.

V roce 2019 došlo k ukončení zkušebního provozu Tunelového komplexu Blanka (dále jen TKB) a stavby č. 0079 
Špejchar – Pelc-Tyrolka byla zkolaudována. V rámci sledování vlivu TKB na životní prostředí byla dle požadavku 
orgánu ochrany veřejného zdraví provedena kontrolní akustická měření celkem na 33 bodech. V několika eta-
pách proběhla v rámci výstavby TKB realizace protihlukových opatření na objektech zasažených nadlimitním 
hlukem z dopravy. V souladu s platnou legislativou ve většině případů nepředstavovala pouze výměnu oken, ale 
širokou škálu vyvolaných stavebních úprav spočívajících např. v nutné změně způsobu vytápění, rozvodů elek-
tro, revize komínových průduchů, vyvložkování a úpravy spalinových cest apod. Tyto úpravy mnohdy investičně 
převýšily náklady na samotnou výměnu oken.

Mimo opatření na stávajících komunikacích byla v rozsahu schválené projektové dokumentace postupně reali-
zována protihluková opatření v rámci nových dopravních staveb.
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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 2019 provedl celkové rekonstrukce tratí v ulicích Vinohradská a Komunardů. Ve všech 
lokalitách, kde proběhla rekonstrukce tramvajové trati, byl v kontrolních místech při srovnávacím měření před 
rekonstrukcí a po ní patrný pozitivní efekt, došlo k významnému poklesu hlukové zátěže v chráněném venkov-
ním prostoru staveb pro bydlení. Kromě toho proběhly velké souvislé opravy tramvajových tratí na Smetanově 
nábřeží – Křížovnická, Na Poříčí a Koněvova. V rámci dalších akcí DP kromě jiného realizoval výměny kolejových 
konstrukcí, kolejových oblouků a výřezů.

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.

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-kolej-
nice. Reprofilace hlav kolejnic přebroušením byla v roce 2019 provedena na více než 150,5 km kolejnic, což bylo 
o téměř 15 km více než v předchozím roce.

Velmi důležité je také přiměřené mazání dotykových ploch, zejména v obloucích. Pevné traťové mazníky je mož-
no instalovat pouze v některých zvláště exponovaných místech. K již dříve využívaným čtyřem mazníkům při-
byly v roce 2019 dva nově vybudované na tramvajové trati Komunardů – Bubenské nábřeží. 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. Kromě toho 
bylo nasazeno do provozu na pěti tramvajích 15T obdobné zařízení k přimazávání styku kolo-kolejnice. Cílový 
stav je 25 osazených tramvají, které budou automaticky přimazávat v běžném provozu s cestujícími. 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 provozuje 
společnost Letiště Praha, 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 2019 jejich počet dosáhl 17 804 900. 
Letiště Praha/Ruzyně je jediným mezinárodním civilním letištěm České republiky, které má více než 50 000 po-
hybů (startů a přistání) za rok, a proto se na něj vztahují všechna ustanovení předpisů EU k řešení hlukové pro-
blematiky – 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 2005–2019. Počet pohybů (starty a přistání)

Zdroj: Letiště Praha, a. s. 

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. 

Provozní plochy letiště Praha/Ruzyně tvoří dvě navzájem se křížící dráhy: RWY 06/24 a RWY 12/30, které jsou 
doplněny systémem pojezdových drah spojujících je s odbavovacími plochami. Označení dráhy odpovídá azi-
mutu zaokrouhlenému na desítky sníženému o jeden řád. 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 2019. 

Tab. B5.3.1: Počet pohybů (vzletů a přistání) v charakteristickém letovém dni v roce 2019
Počet pohybů Podíl [%]

Počet pohybů (DEP+ARR) za den (24 hodin) 414 100,0

Počet pohybů v denní době (06:00 – 22:00 hodin) 369 89,1

Počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00 hodin) 45 10,9

Zdroj: Letiště Praha, a. s.

Tab. B5.3.2: Rozdělení vzletů a přistání na jednotlivých RWY v denní a noční době [v %] v charakteristickém letovém dni; 2019
Dráha RWY 24 RWY 06 RWY 12 RWY 30

Přílety/odlety Přílety Odlety Přílety Odlety Přílety Odlety Přílety Odlety

Den 33,75 32,95 12,81 12,12 0,56 1,12 2,95 3,75

Noc 35,90 36,76 12,67 12,77 0,05 0,02 0,91 0,93

Zdroj: Letiště Praha, a. s.

Tab. B5.3.3: Zastoupení letadel [v %] na letišti Praha/Ruzyně v jednotlivých kategoriích v denní a noční době; 2019
Kategorie letadel Den Noc

Všeobecné letectví 1,5 0,5

Vrtulová 11,7 5,4

Proudová do 80 t 77,3 81,2

Proudová 80 t a více 9,6 12,9

Vojenské letouny 0,1 0,1

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 apliko-
ván hlukový poplatek při přistání v závislosti na hlučnosti letadla. 

Hlukový poplatek je zaveden v souladus  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 2019 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 nově zařazeno do jedné ze 14 hlukových kategorií. Výše po-
platku pak odpovídala hlukové kategorii, do které bylo letadlo zařazeno, denní době, ve které byl let realizován 
a maximální vzletové hmotnosti letadla. Poplatek se účtoval za každý vzlet a 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 za rok 2019 v jednotlivých hlukových kategoriích
Kumulativní odstup od limitních hodnot v EPNdB Den Noc Celkem

HK 1 (>30,0) 3,5 % 2,2 % 3,4 %

HK 2 (27,5–29,9) 1,9 % 0,6 % 1,8 %

HK 3 (25,0–27,4) 11,3 % 4,5 % 10,5 %

HK 4 (22,5–24,9) 3,0 % 2,1 % 2,9 %

HK 5 (20,0–22,4) 5,4 % 4,2 % 5,2 %

HK 6 (17,5–19,9) 9,7 % 7,0 % 9,4 %

HK 7 (15,0–17,4) 20,8 % 13,7 % 20,0 %

HK 8 (12,5–14,9) 36,9 % 57,5 % 39,2 %

HK 9 (10,0–12,4) 5,9 % 8,1 % 6,2 %

HK 10 (7,5–9,9) 1,0 % 0,1 % 0,9 %

HK 11 (5,0–7,4) 0,3 % 0,1 % 0,3 %

HK 12 (2,5–4,9) 0,0 % 0,0 % 0,0 %

HK 13 (0,0–2,4) 0,0 % 0,0 % 0,0 %

HK 14 (<0,0) 0,1 % 0,0 % 0,1 %

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

Zdroj: Letiště Praha, a. s. 

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 milionů 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. 
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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 hus-
tě osídlené části hl. m. Prahy a počet dotčených osob byl co nejmenší. Pro RWY 12/30 platí provozní omezení 
tak, aby byl letecký provoz ve směru hustě osídlených částí hl. m. Prahy minimální. 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 nebo nastoupání výšky minimálně 5 000 stop 
nad mořem dle principu co nastane první. Turbovrtulová letadla se od osy RWY nebo SID mohou odklonit 
po dosažení výšky 3 200 stop v denní době a 5 000 stop v noční době. 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 až 9. Plánovaný počet pohybů reflektuje 
legislativní povinnost Letiště Praha, a. s. dodržet za hranicí OHP hygienické limity hluku z leteckého provozu, 
který v noční době činí 50 dB v ekvivalentní hladině akustického tlaku A vztažené k charakteristickému letové-
mu dni. Stejně jako popis provozních opatření je i popis provozních 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.

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 výsledky 
stacionárních měřicích stanic jsou měsíčně zveřejňovány na webových stránkách letiště. Tyto hodnoty slouží 
k průběžné orientaci, nejsou však porovnatelné s hygienickými hlukovými limity, neboť nejsou vztaženy k tzv. 
charakteristickému letovému dni.
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Výsledky kontinuálního měření leteckého hluku v okolí letiště Praha/Ruzyně, které jsou  získány v souladu s po-
žadavky Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu, 
jsou zveřejňovány vždy jednou ročně na webových stránkách letiště po skončení hodnoceného roku.

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 od roku 2019

Zdroj: Letiště Praha, a.s.

Lokality stacionárních měřicích stanic (viz obr. B5.3.4) od roku 2019: 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. Roztoky, 12. Bílá Hora, 13. Suchdol a 14. Malé Kyšice.  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; 2019

Lokalita č.
Výsledné hodnoty LAeq, T [dB]

LAeq, 16 h LAeq, 8h

Jeneč 1 58,8 53,7

Červený Újezd 2 54,3 49,2

Unhošť 3 54,2 49,1

Pavlov 4 55,1 50,0

Hostivice 5 47,0 41,9

Dobrovíz 6 56,4 50,4

Kněževes 7 57,9 52,6

Horoměřice – střed obce 8 53,9 48,6

Přední Kopanina 9 55,3 50,0

Horoměřice – JV okraj 10 53,8 48,4

Roztoky 11 52,9 47,6

Bílá Hora 12 52,1 40,5

Suchdol 13 56,4 51,1

Malé Kyšice 14 54,3 49,0

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; 2019

Zdroj: Letiště Praha, a. s.

Hlukové kontury

Hlukové kontury (křivky hluku, izofony) zobrazují hlukové zatížení území, způsobené leteckým provozem na leti-
šti Praha/Ruzyně v roce 2019 (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 leto-
vému dni; 2019

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

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; 2019

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

Zdroj: Letiště Praha, a. s.


