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ÚVOD 

 

Na základě požadavku byla měřena stávající akustická situace z provozu automobilové dopravy na 
silnici I/35 v chráněném venkovním prostoru staveb v obci Hodkovice nad Mohelkou. Cílem měření 
bylo ověření splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb. 

 

Pro úplnost dokumentu je v následujícím textu uveden výtah z příslušného nařízení vlády, podle 
kterého se hluk měří a hodnotí. 
 

 

Výtah z nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 272/2011 Sb.): 

ČÁST TŘETÍ 

HLUK V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH, 
V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB 

A CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU 

§ 12 

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb  
a v chráněném venkovním prostoru 

(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na 

pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T 

stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu 

a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí 
přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 
k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, 
s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB. 

(4) Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje měřením nebo výpočtem z údajů 
o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000 poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní 
komunikace nebo dráhy. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní 
komunikace nebo dráhy. 

(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 

k tomuto nařízení zůstává zachován i 

a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při 
zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy a 

b) pro krátkodobé objízdné trasy. 

(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 
k tomuto nařízení nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 
2001 v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku 
působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než 
hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte další korekce +5 dB. 
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ČÁST ŠESTÁ 

ZPŮSOB MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ 

§ 20 

(1) Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod a terminologie 

týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých technických normách. 
Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný. 

(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1, musí být u použité metody doložena její přesnost 
a reprodukovatelnost. 

(3) V chráněném venkovním prostoru staveb se hladiny akustického tlaku stanovují pro dopadající zvukovou 
vlnu. 

(4)  Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru 
a v chráněných vnitřních prostorech staveb se uvádí nejistota, kterou se rozumí rozšířená kombinovaná 
standardní nejistota měření. Nejistota musí být uplatněna při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota 
hladiny akustického tlaku nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku 
po odečtení hodnoty nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná maximální hladina 
akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit. 

(5)  Při posuzování změny hodnot určujícího ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, 
chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb, zjištěných výpočtem nebo měřením 
nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Věta první se 
nepoužije v případě hodnocení naměřené hodnoty určujícího ukazatele hluku vzhledem k hygienickému limitu. 
(6)  Za prokazatelné navýšení hluku ve smyslu § 77 odst. 5 zákona se považuje navýšení větší než 2 dB 
ke dni posouzení prokazatelného navýšení hluku oproti naměřeným hodnotám hluku nebo oproti hodnotám 
hluku vypočteným v akustickém posouzení zdroje hluku předloženém příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví v rámci žádosti o vydání stanoviska podle § 77 odst. 2 a 4 zákona. Akustickým posouzením zdroje hluku 
podle věty první se rozumí takové posouzení, které je zpracováno na základě údajů o zdroji hluku ne starších 
9 měsíců přede dnem podání žádosti uvedené ve větě první. 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011Sb. 
Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 

venkovním prostoru 

Část A 

Tabulka č. 1 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 ostatních staveb a chráněný ostatní 
venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

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

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1: 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné 
práce, zejména rozřaďování 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 není-li dále uvedeno jinak, na 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. Použije se pro 
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hluk z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. tř. a místních 
komunikacích I. a II. tř. 
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže. 

Tabulka č. 2 

Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití další korekce 
+ 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí 

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

Dálnice, silnice I. a II. tř., místní komunikace I. a II. tř. a tramvajové 
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. a účelové komunikace a tramvajové 
a trolejbusové dráhy vedené po silnicích III. tř. a místních komunikacích 
III. tř. 

Denní 60 

Noční 50 
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Stanovení hygienických limitů hluku 

V této kapitole je posouzena možnost uplatnění hygienického limitu staré hlukové zátěže pro hluk 

z dopravy na silnici I/35 pro chráněnou zástavbu nacházející se v okolí posuzovaných úseků této 

komunikace (sčítací úseky dle celostátního sčítání dopravy s označením 4-0230 a 4-0220). 

 

Pro určení příslušného hygienického limitu z dopravy na pozemních komunikacích bylo výpočtově 
provedeno imisní porovnání hodnot LAeq,T pro intenzity dopravy z celostátního sčítání dopravy z roku 

2000 a pro intenzity z výsledků celostátního sčítání dopravy z roku 2020 přepočtených pomocí 
koeficientů vývoje intenzit dopravy stanovených dle TP 225 (III. vydání) na rok 2022. 

 

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A v posuzované lokalitě byl proveden pomocí 
digitálního 3D modelu v prostředí softwaru CadnaA, verze 2022 MR 1 (sestavení: 191.5229). 

 

Akustické parametry provozu na silničních komunikacích byly generovány v souladu s českou 
výpočtovou metodikou s využitím poznatků z podkladu „Výpočet hluku z automobilové dopravy, 
aktualizace metodiky, Manuál 2018 (verze 2020)“, který je aktualizací a vychází z předchozích verzí 
metodik. 

 

Výpočet imisních hodnot pro stanovení možnosti použití limitu staré hlukové zátěže je proveden pro 

dopadající zvukovou vlnu v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

V rámci průkazu možného uplatnění limitu staré hlukové zátěže byla při výpočtu stavu v roce 2000 

použita korekce v souladu s kapitolou A.4 Přílohy A Manuálu 2018 – verze 2020. 

 

Vypočtené hodnoty hluku jsou uváděny s přesností výsledku výpočtu ±2,0 dB. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny intenzity dopravy použité pro posouzení možnosti uplatnění 
hygienického limitu staré hlukové zátěže. 

Tab. 1: Intenzity dopravy použité pro posouzení možnosti uplatnění limitu staré hlukové zátěže 

Sčítací úsek Intenzita vozidel 
Celostátní sčítání dopravy 2000 

Celostátní sčítání dopravy 2020 

(přepočet na 2022) 

OA NA Celkem OA NA Celkem 

4-0230 Celkem (24 hodin) 17 748 3 054 20 802 26 829 3 799 30 628 

4-0220 Celkem (24 hodin) 13 669 1 763 15 432 24 900 3 881 28 781 

OA osobní automobil, 
NA nákladní automobil. 
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Průkaz možnosti použití hygienického limitu staré hlukové zátěže byl proveden imisně pro 

posuzované úseky silnice I/35 v referenčních kontrolních výpočtových bodech. Referenční 
bod pro stanovení limitu staré hlukové zátěže reprezentuje z akustického hlediska 
nejnepříznivější situaci v rámci daného úseku. V posuzovaném území byly zvoleny referenční 
výpočtové body v chráněném venkovním prostoru bytového domu Rychnovská čp. 391 pro 

sčítací úsek 4-0230 a v chráněném venkovním prostoru stavby pro občanské vybavení Žďárek 

čp. 31 (obsahuje 2 bytové jednotky). 

Tab. 2: Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

Referenční 
místo 

(sčítací 
úsek) 

Adresa 

Výška 
bodu 

nad 

terénem 
[m] 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

A 

LAeq,16h (dB) – Den, LAeq,8h (dB) – Noc 

2000 2022 Rozdíl 
Den Noc Den Noc Den Noc 

REF01 

(4-0230) 

Rychnovská 
čp. 391, 

Hodkovice nad 

Mohelkou 

9 61,8 54 61,7 55,2 -0,1 1,2 

REF02 

(4-0220) 
Ždárek čp. 31 7,5 67,2 59,1 68,4 62,3 1,2 3,2 

 

REF01 (sčítací úsek 4-0230) 

Z porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výpočtovém bodě (referenční bod 
REF01) pro současnou akustickou situaci v roce 2022 a situaci v roce 2000 vyplývá, že 
v bodě REF01 výpočtově nedochází k nárůstu LAeq,T o více jak 2,0 dB. Ve referenčním 

výpočtovém bodě REF01 zároveň překračoval hluk způsobený dopravou na silnici I/35 před 
1. lednem 2001 hygienický limit 60/50 dB (den/noc) pro silnice I. třídy. 

Na základě výše uvedených skutečností lze v tomto případě uplatnit limit staré hlukové 
zátěže 70/60 dB (den/noc) dle § 12 odst. (3) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

REF02 (sčítací úsek 4-0220) 

Z porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku A v výpočtovém bodě (referenční bod 
REF02) pro současnou akustickou situaci v roce 2022 a situaci v roce 2000 vyplývá, že 
v tomto bodě výpočtově nedochází k nárůstu LAeq,T o více než 2,0 dB denní době. Hluk 

způsobený dopravou na posuzovaném úseku komunikace se zároveň do současné doby zvýšil 
o více jak 2 dB v noční době. Ve výpočtovém bodě zároveň překračoval hluk způsobený 
provozem silniční dopravy na silnici I/35 před 1. lednem 2001 hygienický limit 60/50 dB 

(den/noc) pro silnice I. třídy. V denní i noční době byl tento hygienický limit před uvedeným 
datem překračován o více jak 5 dB. 
Dle citovaného nařízení vlády č. 272/2011Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
výše uvedených skutečností je hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb 

70/55 dB (den/noc). 
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VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT 

Tab. 3: Souhrn výsledků měření 

 

Místo  
měření 

Adresa místa  
měření,  

posuzované místo 

Naměřená 

hodnota 

Hodnota 

korigovaná na 
odrazivý povrch  

dle ČSN ISO 1996-

2, příloha B 1/ 

Výsledná 
hodnocená hladina 

stanovená dle 

nařízení vlády  
č. 272/2011 Sb. 2/ 

DEN 

LAeq,16h 

[dB] 

NOC 

LAeq,8h 

[dB] 

DEN 

LAeq,16h 

[dB] 

NOC 

LAeq,8h 

[dB] 

DEN 

LAeq,16h 

[dB] 

NOC 

LAeq,8h 

[dB] 

M01 

Hodkovice n/M., 

Dolánky č. p. 306 

2 m před fasádou 

59,1 ±2,0 52,7 ±2,0 57,1 ±2,0 50,7 ±2,0 55,1 48,7 

M02 

Hodkovice n/M., 

Rychnovská č. p. 437 

2 m před fasádou 

60,9 ±2,0 53,6 ±2,0 58,9 ±2,0 51,6 ±2,0 56,9 49,6 

M03 

Hodkovice n/M., 

Pražská č. p. 436 

2 m před fasádou 

56,8 ±2,0 52,1 ±2,0 54,8 ±2,0 50,1 ±2,0 52,8 48,1 

M04 

Hodkovice n/M., 

Rychnovská č. p. 391 

2 m před fasádou 

62,8 ±2,0 57,8 ±2,0 60,8 ±2,0 55,8 ±2,0 58,8 53,8 

S01 

Hodkovice n/M., 

Dolánky č. p. 307 

2 m před fasádou 

62,1 ±2,0 55,7 ±2,0 60,1 ±2,0 53,7 ±2,0 58,1 51,7 

1/ Výsledná hodnota korigovaná dle ČSN ISO 1996-2 v souladu s Metodickým návodem – Věstník MZ ČR, částka 11/2017 pro hodnocení 
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. 
2/ Výsledná hodnocená hladina snížená o kombinovanou rozšířenou nejistotu měření (2 dB) v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 
 




