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I. Předmluva 

 
Tento dokument zpracovala Národní referenční laboratoř pro komunální hluk (dále jen „NRL“), kterou 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) zřídilo jako svůj odborný poradní útvar (viz www.nrl.cz). Dokument vznikl na 

základě zadání MZ jako odborný podklad pro Metodický návod pro měření a hodnocení hluku 
v mimopracovním prostředí (dále také MN). Jeho text byl opakovaně konzultován s hlukovými odborníky 
orgánů ochrany veřejného zdraví, respektuje výsledky porad ředitelů odborů hygieny obecné a komunální na 

MZ. Byl dále konzultován s řadou nezávislých odborníků mimo resort zdravotnictví. Dokument reaguje i na 

řadu podnětů vzniklých při vypořádávání připomínek dotčených resortů i veřejnosti uplatněných při novelizaci 
zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v roce 2015 

a nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v roce 2016. Byly 

zohledněny i některé aspekty připravované novely ISO 1996-2.   

 

Ministerstvo zdravotnictví na základě uplatnění právních hledisek z tohoto podkladového dokumentu 
převzalo do svého Metodického návodu pouze část týkající se vlastního postupu měření a hodnocení hluku 

s tím, že původní podkladový materiál bude vydán jako odborná publikace – „Odborné doporučení pro 
měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí“ (dále také ODKom). 
 

Toto odborné doporučení NRL je tedy koncipováno jako odborná příručka pro osoby, které v souladu s §32a 

zákona č.258/2000 Sb. měří a hodnotí hluk v mimopracovním prostředí pro účely ochrany veřejného zdraví 
před hlukem. Účelem této příručky je soustředit základní informace ohledně působení hluku na zdraví, jeho 
měření a hodnocení do jednoho praktického dokumentu. Příručka tak obsahuje vedle plných citací právních 
předpisů, rozsáhlého komentovaného seznamu pojmů používaných v rámci ochrany veřejného zdraví před 
hlukem, i přetisk vlastního metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí 
Ministerstva zdravotnictví. 
 

Uživatele příručky je třeba upozornit, že v ní citované právní předpisy i technické normy se mohou v průběhu 
doby změnit. Pokud dojde k významným změnám, bude snahou NRL vydat aktualizovanou verzi odborného 
doporučení. 

 
Text tohoto odborného doporučení NRL lze nalézt na http://www.nrl.cz/Home/Page/platne . 
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II. Seznam zkratek  
 

ČIA  Český institut pro akreditaci 

ČSN  Česká technická norma 

EC  Evropská komise ( European Committee) 

EEA  Evropská agentura pro životní prostředí (European Environmental Agency) 

EN  Evropská technická norma  

EU  Evropská Unie (4European Union) 

GVD  grafikon vlakové dopravy 

HL  hygienický limit 

HSD  vysoké rušení spánku (High Sleep Disturbance) 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Standard Organisation) 

KVO  kardiovaskulární onemocnění 

MHD  městská hromadná doprava 

MN metodický návod MZ pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník 
MZ, částka 11/2017 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

NSS  Nejvyšší správní soud 

NV  nařízení vlády 272/2011 Sb.  

OOVZ  orgán ochrany veřejného zdraví 

RPDI   roční průměr denních intenzit dopravy 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

SHZ  stará hluková zátěž 

SOP  směrný operační postup 

SZÚ  Státní zdravotní ústav 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty,s.o. 

TP  technické podmínky 

ÚNMZ  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

VZT  vzduchotechnické zařízení 

WHO   Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 
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III. Obecný informativní úvod  

Informace uvedené v této části ODKom vycházejí z aktuálního stavu poznání stanovení a hodnocení 

zdravotních rizik expozice hluku [1] a logických souvislostí. Slouží především k širšímu osvětlení základních 

odborných přístupů ke snižování a řízení hluku v mimopracovním (životním) prostředí a měly by být brány 

v úvahu při interpretaci relevantních právních předpisů. 

 

1. Zdravotní rizika expozice hluku v mimopracovním prostředí 

Míra zdravotního rizika expozice hluku je funkcí celoživotní expozice akustickou energií frekvenčně vážené 

funkcí A (váhová křivka A), a to s důrazem na expozici chráněných vnitřních prostor staveb v noční době. 

Z výsledků posledních epidemiologických studií lze např. za „celoživotní“ expozici hluku z dopravy 

považovat dobu minimálně 10 až 15 let. 

Řízení zdravotních rizik je tedy nutně založeno na regulaci dlouhodobých průměrných hodnot hladin 

akustického tlaku. Základním hlukovým ukazatelem je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku podle 
ČSN ISO 1996-2 [2], s frekvenční charakteristikou A, LAeq,T, určený za období jednoho roku (viz např. 

směrnice 2002/49/EC, Příloha 1 [3]). Toto kritérium je z praktických důvodů vyjadřováno prostřednictvím 

určujících ukazatelů hluku vztažených ke stanoveným časovým intervalům reprezentativního průměrného 

kalendářního dne, pro nějž platí, že průměrná hladina pro jeden reprezentativní (charakteristický) den se 

rovná průměrné hladině pro celý rok. Délka časového intervalu nutná pro průměrování závisí na míře 

proměnnosti (kolísání) parametrů akustického signálu. 

Pro maximální hladiny akustického tlaku LAmax hluku z dopravy nebyla dosud nalezena žádná spolehlivá 

a všeobecně přijatelná korelace s dlouhodobými zdravotními účinky [1,4].  

 

2. Hygienický limit hluku 

Hygienické limity nejsou obecně čistě vědeckou záležitostí. Kritické limity škodlivých faktorů životního 

prostředí, včetně hluku, nemohou být odvozeny pouze na základě výsledků empirických věd. Jsou 

předmětem socio-politických nastavení, která závisejí na systému priorit zastoupených zájmových skupin. 

Limitní hodnoty jsou politickým normativním aktem, který je výsledkem komplexních úvah o společenských 

rizicích, výnosech a nákladech.  

V tomto procesu se musí nalézt obecné standardy společensky akceptovatelných rizik, které se mohou 

měnit podle úvah ohledně obecně pojatých nákladů a výnosů (cost-benefit). Rozhodování o limitu v rámci 

politického normativního procesu tak jen zčásti vychází z vědeckých podkladů (jakými jsou například 

doporučení WHO1
), ale bere v úvahu i ekonomická omezení a sladění konkurujících si zájmů ve 

společnosti. 

HL hluku v mimopracovním prostředí je tedy určitým kompromisem a jeho překročení neznamená 

automaticky akutní poškození zdraví. 

Imisní limit hluku lze považovat za mez přijatelného rizika, nikoliv za bezpečný (nepřekročitelný) 
práh. 

Hodnoty HL hluku jsou stanoveny pro regulaci dlouhodobých účinků hluku. Při hodnocení hluku vzhledem 

k přímým zdravotním účinkům tak, jak je chápe WHO [4], je třeba vycházet z celoročních expozic. 

Hodnocení hluku z dopravy tedy nelze provádět na základě expozice v dílčích časových intervalech, např. 

jen pro zimní nebo letní období, krátkodobé objížďky apod. Hodnocení stacionárních zdrojů hluku jakými 

                                                      

1
 WHO sama považuje své publikované limity za doporučené cílové hodnoty, jejichž dosažení může být dlouhodobým procesem 

závislým na možnostech a zvyklostech té které země [5]. Hodnotu LAeq,8h= 55 dB (noc) stanoví jako první prozatímní cílovou 
hodnotu (IT-I), kterou by měly  jednotlivé země dosáhnout [4]. Tyto hodnoty nemají žádnou právní závaznost. 
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jsou např. sezónní provoz průmyslových zdrojů hluku, je pak vhodné provádět s ohledem na zvážení 

zdravotních rizik takové expozice, zejména s přihlédnutím k době trvání, době a četnosti výskytu (ojedinělé 

nebo krátkodobé expozice) a zvláštním charakteristikám hluku (tónové a impulsní složky, nízkofrekvenční 

hluk apod.). 

 

Překročení HL hluku neznamená automaticky přímé ohrožení zdraví (zdravotní hledisko), ale ohrožení 

zájmu na ochraně zdraví (právní hledisko), viz judikatura NSS 6 Ads 40/2012 – 29. Znamená to, že při 

prokázaném překročení HL musí orgán ochrany veřejného zdraví konat (zahájit správní řízení), avšak 

případná sankce a její výše, stejně jako nezbytný rozsah případných protihlukových opatření, závisí na 

míře zdravotního rizika odpovídající velikosti překročení limitu a dalších okolnostech. Míra zdravotního 

rizika se může stanovit metodami uvedenými např. v dokumentech WHO a EC [4,9], EEA [10] a v další 

odborné literatuře např.[11]. 

 

3. Stanovení hodnot hygienických limitů hluku 

Konkrétní hodnoty HL hluku jsou stanoveny na základě kompromisu při uvážení následujících hledisek:  

 

Ochrana veřejného zdraví 

l Požadavky vycházejí z doporučení WHO; hodnoty HL v chráněném venkovním prostoru staveb 

jsou odvozeny pro dopadající zvukovou vlnu [5]. 

l Limity pro chráněné venkovní prostory (venkovní prostředí) jsou nastavovány odlišně pro jednotlivé 

kategorie prostředí a jejich citlivosti na hluk, neboť je zřejmé, že v chráněných venkovních 

prostorech nemohou být pro všechny kategorie prostředí stejné. Obecně platí, že hodnota HL 

hluku pro dané prostředí by měla být co nejnižší. Jako kategorie prostředí mohou být zvoleny 

územně plánovací zóny (obytná, smíšená, průmyslová, centra měst apod.) nebo speciálně 

definované hlukové zóny. V ČR se v roce 2000 přešlo od ochrany územních zón k  systému 

ochrany okolí silnic a drah bez ohledu na to, v jakém území se nacházejí.  

l V chráněném vnitřním prostoru staveb (především vnitřním obytném prostředí) je pro každý druh 

chráněného vnitřního prostoru prakticky vždy pouze jediná hodnota HL bez ohledu na kategorii 

venkovního prostředí. 

 

Restrikce vůči provozovatelům zdrojů hluku 

Hodnoty HL hluku mají umožnit: 

l Předcházení vzniku nadměrného hluku. 

l Omezení nebo eliminování stávajícího nadměrného hluku. 

l Udržení stávajícího stavu, pokud je hlukově vyhovující. 

 

Uvážení reálné situace 

l Při uvážení ochranné a restriktivní role HL hluku je třeba mít na paměti, že zvolené hodnoty musí 

být i realistické, tzn., že nemohou nebrat v úvahu existující stav expozice obyvatelstva hlukem a 

další faktory udržitelného rozvoje [6,7].  

l Přísná hodnota HL sama o sobě nevede k nápravě akusticky nevyhovujícího stavu. 

l Pokud je limit nerealistický, není pomocí protihlukových opatření dosažitelný (organizačně, 

technicky, ekonomicky), fakticky ho nelze vymoci, což vede ke ztrátě motivace provozovatelů 
zdrojů hluku snižovat hluk a ztrátě autority státní správy. 

 

Technická a finanční dostupnost protihlukových opatření 

Nelze také pominout fyzikální a technické předpoklady pro možnost uplatnění případných 

protihlukových opatření a finanční možnosti provozovatelů zdrojů hluku, včetně státu, vzhledem 

k očekávaným nákladům na jejich realizaci. 
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Evropská komise zatím neuvažuje z důvodu různých socio-ekonomických a kulturně-historických podmínek 
v jednotlivých členských státech EU o stanovení jednotných evropských HL hluku v životním prostředí. 

 

4. Obtěžování hlukem a zdravotní účinky hluku 

Přímé zdravotní účinky dlouhodobé expozice hluku působené zejména definovanými technickými zdroji 

hluku, jakými jsou např. doprava, stroje a zařízení, lze kvantifikovat na základě vztahů závislostí expozice-

odezva odvozených pro některé subjektivní a objektivní účinky hluku. WHO dosud stanovila, že za 

prokázané zdravotní účinky hluku, zejména z dopravy, které lze takto kvantifikovat, je považováno vysoké 

rušení spánku (High Sleep Disturbance-HSD) a kardiovaskulární choroby (KVO), zejména infarkt myokardu 
a v některých případech i hypertenze. 

Není sporu o tom, že i obtěžování hlukem, které je typické pro ojedinělé nebo krátkodobé expozice hluku 

nebo hluky z tzv. náhodných zdrojů hluku, jakými jsou např. řeč, hlasové projevy zvířat, sousedské hluky, 

některé hudební projevy, hluky ze sportovních, kulturních a volnočasových aktivit atp., může v některých 

případech vést ke zhoršení celkového zdravotního stavu exponovaných osob. Tyto zdravotní účinky jsou 

však nepřímé a nelze je jednoduše kvantifikovat. Je to zejména proto, že subjektivní pocit obtěžování 

exponované osoby závisí jen z menší části na akustických parametrech působícího akustického signálu. 

Rozhodující je celková míra stresu, který vzniká jako výsledek procesu, který na jedné straně hodnotí 

subjektivní pocit ohrožení a na druhé straně hodnotí osobní potenciál toto ohrožení zvládnout či eliminovat. 

Obě tyto stránky hodnocení jsou závislé především na osobnostních charakteristikách exponované osoby, 

socio-ekonomických, kulturních, historických a dalších souvislostech. 

Celkové obtěžování hlukem lze považovat za určující prvek tzv. akustického komfortu (resp. diskomfortu) a 

je třeba ho adekvátním způsobem regulovat. To ovšem není možné aplikací hlukového limitu, protože pro 

náhodné zdroje hluku je typické, že jejich hladina akustického tlaku se mění okamžitě, náhodně a 

nepředvídatelně. Z těchto důvodů nelze věrohodně (s přijatelnou nejistotou) stanovit jejich akustickou emisi 

a tedy ani objektivně přezkoumat účinky případné regulace (imisi hluku), a to ani v rámci prevence 

(výpočtové akustické studie), ani v rámci státního zdravotního dozoru (měření hluku). Uvedené zdroje hluku 

je možné efektivně regulovat především opatřeními dispozičními (rozhodnutí o umístění) a organizačními 

(např. stanovením provozní doby). Proto z výše uvedených důvodů bývá v evropských zemích tato regulace 

svěřována do pravomoci obcí. Z těchto důvodů i zákon č. 258/2000 Sb. vyloučil z působnosti OOVZ regulaci 

obtěžování hlukem působeným hlasovými projevy lidí a zvířat a provozováním hudby ve venkovním 

prostoru. 

Lze tedy konstatovat, že pouhý výskyt škodlivého faktoru ještě neznamená, že veřejné zdraví bude 
skutečně poškozeno [8]. 

 

5. Chráněný venkovní prostor staveb 

Pro posouzení vlivu hluku na zdraví je rozhodující hodnocení expozice v chráněných prostorech, kde lidé 

mohou skutečně dlouhodobě pobývat. Dle §30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. to jsou chráněný venkovní 

prostor a zejména chráněný vnitřní prostor staveb.  

Vzhledem k  technickým i právním problémům s kontrolou expozice hluku v chráněném vnitřním prostoru 

staveb bylo nutné zavést prakticky realizovatelný postup, jak tato omezení překonat. To bylo umožněno 

zavedením další kategorie chráněného prostoru – chráněného venkovního prostoru staveb. Institut 

chráněného venkovního prostoru staveb byl tedy zaveden jako technický nástroj k posouzení míry 

expozice chráněného objektu vzhledem k regulaci hluku pronikajícího dovnitř, tj. do chráněných vnitřních 

prostor stavby, kde se může jeho škodlivý účinek projevit. 

Systém hodnot HL hluku a hodnocení zdravotních rizik expozice chráněných staveb venkovnímu hluku je 

mezinárodně navázán na veličiny stanovené měřením nebo výpočtem bez uvažování odrazů od 

posuzovaného objektu, tedy na základě hladin akustického tlaku dopadajícího zvuku [5]. O expozici uvnitř 

objektu reálně rozhoduje pouze ta část akustické energie, která do těchto prostor proniká zvenčí, tedy 

nikoliv ta část energie, která se od fasády odrazí. Tato skutečnost se v praxi zohledňuje korekcí hodnoty 
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hladiny akustického tlaku naměřené v chráněném venkovním prostoru stavby dle [2] a MN, Příloha A (tzv. 

korekce na odraz).  

V chráněném venkovním prostoru a v chráněném vnitřním prostoru staveb se tato korekce neprovádí, zde 

se zohledňuje jak přímá, tak odražená složka akustického signálu. 

 

Institut chráněného venkovního prostoru staveb tedy slouží výhradně k regulaci hluku 

pronikajícího dovnitř stavby a nijak nesouvisí s ochranou osob ve venkovním prostoru, protože tam 

jsou osoby dostatečně chráněny hygienickým limitem pro chráněný venkovní prostor, tedy se 

zohledněním všech odrazů. 

Hodnoty HL hluku pro chráněný venkovní prostor staveb jsou obecně odvozeny z doporučených hodnot 

stanovených pro chráněný vnitřní prostor staveb, přičemž se počítá s možností přirozeného větrání 

otevřenými okny i s omezením rušivého účinku hluku při jednotlivých průjezdech vozidel či průletech letadel 

[4]. 

Chráněný venkovní prostor staveb je v §30, odst.3 zákona č. 258/2000 Sb. definován jako prostor do 

vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do 

chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a 

vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

Chráněným venkovním prostorem staveb nejsou balkony, terasy a lodžie staveb bytových domů, rodinných 

domů, staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 

obdobných staveb.  

V případě, že je na obvodovém plášti stavby aplikováno protihlukové opatření typu prosklené předsazené 

fasády, úplné zasklení terasy, lodžie nebo balkonu, nepovažují se zasklené plochy těchto protihlukových 

opatření za chráněnou fasádu. Chráněnou částí fasády pak zůstává venkovní část obvodové stěny 

chráněné místnosti, tzn., že expozice chráněného venkovního prostoru stavby se posuzuje až za 

uvedeným protihlukovým opatřením.  

Institut chráněného venkovního prostoru staveb se neuplatní v případě, že posuzovaná část obvodového 

pláště stavby je z hlediska pronikání hluku do chráněného vnitřního prostoru staveb nevýznamná, tj. je bez 

okenních, dveřních a dalších otvorů nebo se bezprostředně za ní nenacházejí chráněné vnitřní prostory 

stavby. Stejně tak v případě, že je přímé větrání chráněných vnitřních prostorů stavby zajištěno jiným 

způsobem než přímým přirozeným větráním okny nebo jinými otvory v  nadlimitně exponované fasádě, za 

níž se nacházejí. V uvedených případech je důležité pouze to, zda má obvodový plášť dostatečnou 

neprůzvučnost tak, aby nebyly překračovány hodnoty HL hluku stanovených pro chráněný vnitřní prostor 

stavby. Hodnocení nepřekračování hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor staveb 

tedy nemá v uvedených případech z hlediska chráněného zájmu smysl, a proto se neprovádí - chráněný 

venkovní prostor stavby není v tomto případě definován.  

Lze tedy konstatovat, že má-li objekt fasádu nevýznamnou z hlediska pronikání hluku do vnitřních 
chráněných prostor stavby, kdy její neprůzvučnost zaručuje nepřekračování hygienických limitů pro hluk 
pronikající z venkovního prostředí do chráněných vnitřních prostor stavby, a při zajištění plnohodnotného 
přímého nuceného větrání uvedených prostor (viz např. § 11, odst. 5, vyhl. č. 268/2009 Sb.) nebo jsou-li 

tyto prostory přímo a přirozeně větrány okny z podlimitně exponované fasády, může být takový chráněný 
objekt z  hlediska ochrany veřejného zdraví před hlukem umístěn i v hlukově nadlimitně zatíženém území. 
Schematicky jsou možné situace uvedeny na následujícím obrázku: 
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6. Stará hluková zátěž 

SHZ se dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 

znění pozdějších předpisů rozumí hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních 

prostorech staveb, který existoval již před 1. lednem 2001 (rozhodné datum), je působený dopravou na 

pozemních komunikacích nebo drahách, a překračoval hodnoty hygienických limitů stanovené k tomuto 

datu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby.  

Institut SHZ byl zaveden v analogii s jinými starými ekologickými zátěžemi proto, aby bylo možno dočasně 

a za stanovených podmínek právně legalizovat určitý nadlimitní stav, který vznikl v podstatě historicky a 

spontánně, a na jehož řešení ve smyslu nových předpisů nemá společnost v daný moment dostatečné 

technické možnosti a finanční prostředky. Pokud tedy hluk existující v chráněných venkovních prostorech 

k rozhodnému datu překračoval hodnotu HL stanovených k tomuto datu, ale nepřekročil HL pro 

(tolerovatelnou) SHZ, pak je tento stav tolerován, a to do té doby, než se prokazatelně zvýší o více než 2,0 

dB.  Znamená to, že pokud za uvedených okolností hladina akustického tlaku existující v chráněných 

prostorech v okolí dané komunikace k rozhodnému datu nepřekračovala HL stanovený součtem základní 

hladiny a korekce pro SHZ, pak je tato hodnota hladiny akustického tlaku dočasně tolerována.  

Pokud je však hodnota SHZ nadlimitní tj. nad hodnotou danou součtem základní hladiny a korekce na 

SHZ, nelze ji tolerovat a musí být přijata taková protihluková opatření, aby nebyly překračovány HL hluku 

stanovené NV (odst. 6, §12, NV). 

VZT 

Nadlimitní expozice 

Podlimitní expozice 

Přímé nucené větrání 

Chráněný venkovní prostor stavby 

Nechráněný venkovní prostor stavby 

Komunikace – zdroj hluku 
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Logickým důsledkem je skutečnost, že dojde-li v průběhu času po rozhodném datu k prokazatelnému 

zvýšení hluku v posuzovaných chráněných venkovních prostorech nad hodnotu existující k rozhodnému 

datu o více než 2,0 dB, pak se již nejedná o hluk, který existoval k rozhodnému datu, ale o nový stav, který 

z definice již nemůže být posuzován jako SHZ a je nutné přijmout taková protihluková opatření, aby nebyly 

překračovány HL hluku stanovené NV (odst. 6, §12, NV). Pokud k tomu dojde, nelze již režim SHZ znovu 

aplikovat. 

 

Z výše uvedeného plynou pro použití režimu SHZ následující principy: 

 

Korekci na SHZ lze pro chráněné prostory uplatnit pouze, jsou-li současně splněny tři podmínky: 

1. Komunikace existovala před 1. 1. 2001. 

2. V roce 2000 byl překročen HL (prokazuje se v posuzovaném chráněném venkovním prostoru resp. 

ve venkovním chráněném prostoru staveb). 

3. V době posuzování (tj. např. v roce 2018) nedošlo ke zvýšení hluku v chráněném venkovním 
prostoru o více než 2,0 dB oproti stavu v roce 2000 (prokazuje se buď v referenční vzdálenosti, 
nebo přímo v posuzovaném chráněném venkovním prostoru resp. ve venkovním chráněném 
prostoru staveb). 

 

A to pouze pro chráněné venkovní prostory, které se nacházejí v území v okolí komunikace do vzdálenosti 
ohraničené průběhem kritické izofony (tj. izofony odpovídající příslušnému HL) v roce 2000. Je třeba 
uvážit, že při navýšení hluku k datu posouzení až do výše 2,0 dB dojde k posunu izofon směrem od 
komunikace (viz následující obrázek), takže se nyní v nadlimitně zatíženém území mohou octnout 
chráněné objekty (vyznačeny červeně), které v roce 2000 ležely v území podlimitním (vyznačeny zeleně), 
takže SHZ podle definice pro tyto objekty nemůže být vůbec uvažována. Na tomto postupu nemění nic 
ustanovení o tzv. uceleném úseku. 
  

Při prokazování možnosti uplatnění režimu SHZ musí být vždy uvedena vstupní data a jejich původ. 
 

K obrázku: Levá část představuje situaci k roku 2000, pravá část změnu situace v době posuzování, kdy 
došlo k zvýšení hlučnosti komunikace o 2,0 dB (jde o situaci, kdy lze ještě uvažovat korekci na SHZ). Za 

kritickou izofonu byla zvolena hodnota HL = 60 dB (vyznačena souvislou resp. přerušovanou červenou 
přímkou). Posun izofon je zobrazen pouze schematicky, není v měřítku. Pro představu: v případě změny 
hlučnosti komunikace ze 72,0 dB na 74,0 dB se izofona 60 dB posune o cca 70 m.  
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7. Legislativní limity a analytický výsledek -  posuzování shody 

Výsledná hodnota fyzikální veličiny se vždy skládá ze změřené hodnoty veličiny a nejistoty. Veličinu X pak 

můžeme prezentovat následovně: 

 

· X = Xstř  ± u, kde u je hodnota rozšířené kombinované standardní nejistoty, tzv. dvoučíselné 
vyjádření, používá se např. pro LAeq,T. 

 

· X = Xvýsl, kde je nejistota již zahrnuta do výsledné hodnoty, tzv. jednočíselné vyjádření, používá 

se např. pro LAmax. 

 

Pravidlo stanovující postup jak zjistit, zda výsledná hodnota vyhovuje hodnotě stanoveného limitu (např. 
hygienickému limitu hluku) se nazývá rozhodovací pravidlo. Součástí rozhodovacího pravidla je 

rozhodovací limit (rozhodovací hladina, rozhodovací mez), který stanovuje oblast přijmutí a oblast 

odmítnutí výsledku měření. Existuje celá řada rozhodovacích pravidel - záleží na oboru použití. Převážně 

se používají následující postupy: 

 

· Použití dvou rozhodovacích limitů (dolní = stanovený limit minus nejistota a horní = stanovený 

limit plus nejistota) určuje oblast prokazatelného dodržení (pod dolním rozhodovacím limitem), 

oblast prokazatelného překročení (nad horním rozhodovacím limitem) a oblast mezi rozhodovacími 

limity, tzv. oblast „šedé zóny“, ve které nemůžeme učinit žádné rozhodnutí. 

 

· Použití jednoho rozhodovacího limitu (horní nebo dolní) vylučuje šedou zónu, tedy oblast, kdy 

nemůžeme rozhodnout a stanovuje pouze oblast překročení a oblast dodržení. 

 

V NV je zakotveno použití jednoho, a to horního (horní mez) rozhodovacího limitu (stanovený limit plus 

nejistota), protože v rámci státního zdravotního dozoru by stát měl zasahovat do práv osob pouze 

v případě, kdy je protiprávní stav doložen prokazatelně, tedy mimo jakoukoliv pochybnost. Tato úprava tak 

stanoví jediné rozhodovací pravidlo společné pro všechny dotčené osoby (stát i provozovatel zdroje hluku). 

Zároveň představuje kontinuitu státního zdravotního dozoru (tzv. řízení z moci úřední) např. řešení podnětů 

a prokazování protiprávních stavů od roku 2000. 

 

Poznámka 1: Obecně se tzv. dolní rozhodovací limit používá v případech, kdy je limit definován jako nepřekročitelný 

vzhledem k tomu, že škodlivý faktor může způsobit akutní poškození zdraví. To však není, na rozdíl od ochrany sluchu 
na pracovištích, situace expozice hluku v mimopracovním prostředí. Pokud by totiž byl HL hluku v mimopracovním 

prostředí považován za nepřekročitelný, nemohly by existovat jeho různé hodnoty pro tentýž zdroj hluku. Tyto limity se 
mohou měnit podle zdroje hluku, citlivosti chráněného území na hluk, podle toho zda jde o novou či starou situaci 

apod. [3]. 

 

Poznámka 2: Rozhodování na základě horního rozhodovacího limitu neznamená zvýšení HL jako takového. Jde o 

statistické zhodnocení pravděpodobnosti, že HL bude překročen. Pokud překročen není a pohybujeme se v tzv. šedé 
zóně (viz výše), nelze o tom, zda je nominální hodnota limitu překročena a tedy, zda je zátěž nadlimitní nebo ne, vůbec 
rozhodnout. 

 

8. Synergie 

Není znám vztah mezi synergickým (současným, kombinovaným) působením různých kategorií zdrojů hluku 

(např. doprava silniční, železniční, letecká a průmyslové zdroje) a zdravotními účinky.  Dosud nebyla ze 

strany WHO vytvořena metodika, která by umožnila hodnocení kombinovaného vlivu (tj. synergické účinky) 

různých zdrojů hluku na zdraví exponovaných osob, a to ani při souběhu dopravních zdrojů, tj. kombinace a 

kumulace hluku ze silniční a železniční nebo letecké dopravy. 
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Dosavadní navržené postupy zjištění efektu obtěžování při působení více různých typů zdrojů hluku (např. 

ČSN ISO 1996-1:2017), představují pouze technickou konstrukci, jejíž výsledek se neopírá o závěry 

jakékoliv epidemiologické studie, tj. že takto technicky odvozené obtěžování je i tímto způsobem 

exponovanými osobami ve skutečnosti pociťováno 

 

Oddělené hodnocení  různých zdrojů  hluku se v současné době považuje za optimální způsob jak zohlednit 

vícenásobné expozice (synergii) [1]. Preferuje se tedy rozlišení příspěvku různých zdrojů, což NV od roku 

2000 respektuje.  

 

9. Postup měření a hodnocení 

Měření pro účely ochrany veřejného zdraví podle §32a  zákona č. 258/2000 Sb. sestává z následujících 
kroků: 

- Zjištění dílčích hodnot určujícího ukazatele hluku měřicím přístrojem postupem podle MN, resp. podle 

českých technických norem. 

- Zpracování naměřených hodnot postupem podle MN resp. podle českých technických norem, jehož 
výsledkem je stanovení výsledné hodnoty určujícího ukazatele hluku. Zahrnuje vyloučení neplatných 
hodnot ze zpracování a postupné použití všech odpovídajících korekcí zohledňujících přepočet na 
referenční podmínky a případně i přepočet (extrapolaci) na jiné podmínky. 

- Hodnocení výsledné hodnoty určujícího ukazatele hluku, které představuje její porovnání s HL hluku 

stanoveným podle NV. HL hluku použitý pro toto hodnocení může navrhnout měřič, konečnou hodnotu 
HL hluku stanoví dle NV orgán ochrany veřejného zdraví. Výsledkem hodnocení je konstatování, zda 
byly nebo nebyly splněny zákonné požadavky na provoz zdrojů hluku z hlediska ochrany veřejného 
zdraví před hlukem (§30 zákona č.258/2000 Sb.). 

- Interpretace, která představuje měřičovo odborné stanovisko resp. komentář a případnou diskusi 
blíže objasňující některé specifické aspekty procesu měření a jeho výsledků, případně i návrhy na 
řešení nevyhovujícího stavu apod. 

Hodnocení a interpretace obecně nejsou povinnou součástí akreditovaného protokolu z měření. 
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[4] Night Noise Guidelines for Europe, WHO, 2009 
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[6] Stakeholder conference on EU noise policy assisting in implementation and review of Directive 

2002/49/EC, Brusels, 30. 9.2011 

[7] EC-DG ENV Minutes of the Noise Committee Meeting 4.2.2015 

[8] Public risk perception and envitonmental policy, European Commission, Science for Environmental 

Policy, Future brief, October 2014, Issue 8 

[9] Methodological guidance for estimating the burden of disease from environmental noise, WHO 

2012 



13 

 

[10]  EEA. Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA –TR No. 11/2010;   

ISSN 1725-2237. 

 

[11] The „Genlyd“ Noise Annoyance Model, Dose-response Relationships Modelled by Logistic 

Functions, Report Delta, 2007 

 

 

Další podrobnosti lze nalézt zde: 
[12] Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, 2014 

[13] Hellmuth,T., Jiráska,A.: Stará hluková zátěž a ochrana veřejného zdraví před hlukem, Vytápění, 
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IV. Metodická část 
 

1. Citované dokumenty a předpisy2  

 

Právní předpisy 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

Zákon č. 256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů  

Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (Věstník Ministerstva 
zdravotnictví, částka 11/2017) 

 

Technické normy a směrnice 

ČSN 01 1600 Akustika - Terminologie 

ČSN ISO 1996-1:2017, Akustika ─ Popis a měření hluku prostředí. Část 1: Základní veličiny a postupy 
pro hodnocení 

ČSN ISO 1996-2:2009, Akustika ─ Popis, měření a posuzování hluku prostředí. Část 2: Určování hladin 
hluku prostředí 

ČSN EN 61672-1 Elektroakustika ─ Zvukoměry-Část 1: Technické požadavky 

ČSN ISO 7196 Akustika ─ Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku 

ČSN 730532 Akustika ─ Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků ─ Požadavky 

ČSN EN ISO 16032 Akustika ─ Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách – 
Technická metoda 

Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, Technické podmínky TP 189, II. vydání, EDIP 
s.r.o., 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2)
 U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací neužívají.   U nedatovaných odkazů se použije 
poslední vydání uvedených normativních dokumentů. 
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2. Komentovaný seznam pojmů 

.  

A. Obecně 

1. Hygienický limit hluku  

konvenční hodnota určujícího ukazatele hluku, jejíž nepřekračování při dlouhodobé expozici zajišťuje 

za stanovených podmínek na základě společensky přijatelné míry zdravotního rizika, současné úrovně 

poznání a ekonomické úrovně společnosti, odpovídající ochranu veřejného zdraví před hlukem.  
 

POZNÁMKA 1: Zdravotní rizika expozice hluku nejsou nulová ani při podlimitní expozici, považují se však za 
společensky přijatelná. 
 

POZNÁMKA 2: HL hluku mohou být různé i pro stejnou kategorii zdroje hluku např. hluk z dopravy, a to podle 

druhu dopravy, podle citlivosti chráněného prostoru na hluk nebo s ohledem, zda jde o starou či novou situaci 

apod. 

 

B. Veličiny a hodnocení 

2. Určující ukazatel hluku (§2, písm.a) NV) 
fyzikální veličina, která charakterizuje hluk, infrazvuk nebo ultrazvuk a používá se k hodnocení 
nepříznivých účinků hluku, infrazvuku a ultrazvuku z hlediska ochrany veřejného zdraví. 

 

3. Celkový zvuk (ČSN ISO 1996-1, odst. 3.4.1) 

veškerý zvuk v dané situaci a v daném čase, obvykle složený ze zvuku mnoha zdrojů, blízkých a 

vzdálených. 

 

4. Specifický zvuk (ČSN ISO 1996-1, odst. 3.4.2) 

složka celkového zvuku, která může být specificky identifikována a která je spojena se specifikovaným 

zdrojem.  

 

5. Nespecifický zvuk  

složka celkového zvuku, která nemůže být specificky identifikována a nemůže být spojena se 

specifikovaným zdrojem (např. vzdálené zdroje).  
 

6. Hluk pozadí  

všechen zvuk, který je působen specifickými a nespecifickými zdroji, které nejsou předmětem daného 

měření (nejsou měřeným zdrojem hluku). 

 

7. Zbytkový hluk  

všechen zvuk, který zbývá v daném místě a v dané situaci po potlačení respektive vyloučení zvuku 

všech nebo části specifických zdrojů hluku pozadí z měření. (Upraveno z ČSN ISO 1996-1, odst. 

3.4.3). 

POZNÁMKA 1: Zbytkový hluk může ovlivnit hodnotu hladiny akustického tlaku měřeného zdroje. Případný 
příspěvek zbytkového hluku k naměřené hodnotě se eliminuje korekcí na zbytkový hluk dle odst.  3,2,4  MN. 

POZNÁMKA 2: Zbytkový hluk může ovlivnit hladinu akustického tlaku měřeného zdroje jen v případě, že se 
vyskytuje po stejnou dobu, jako hluk měřeného zdroje. To je třeba brát v úvahu zejména při vyhodnocení měření 

impulsního hluku a hladin maximálního akustického tlaku jednotlivých časově oddělených hlukových událostí. 

POZNÁMKA 3: V případě, že nelze vyloučit z měření žádný specifický zdroj hluku, lze považovat hluk pozadí a 

zbytkový hluk za identické. 

POZNÁMKA 4: V případě, že hluk pozadí má dostatečný odstup od měřeného hluku (viz článek 3.2.4 MN), není 

třeba se zabývat zbytkovým hlukem. Tuto skutečnost je třeba uvést v protokolu z měření. 
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8. Místo měření  

zájmový prostor, ve kterém je hluk posuzován (většinou určeno adresním bodem). 

9. Umístění mikrofonu   

poloha mikrofonu definovaná bodem v prostoru místa měření, v němž je umístěn mikrofon zvukoměru.  

10. Doba měření  

doba v rámci roku, měsíce, týdne, dne, denní a noční doby, během níž měření probíhá.  

POZNÁMKA 1: V protokolech se doba měření prezentuje kalendářním datem a časovým intervalem od příjezdu 
na místo měření do odjezdu z něho. Jde o celkový čas strávený v souvislosti s měřením na místě měření.  

POZNÁMKA 2: Slouží mj. i k popisu délky a charakteru provozu zdroje hluku. Situace zdroje bývá sledována i 
v době, kdy se neměří, tj. mimo časový interval měření. 

 

11. Časový interval měření  

časový interval, během něhož je prováděno jednotlivé měření, tj. během něhož jsou v tomtéž místě 

měření nepřetržitě zaznamenávány hodnoty určujících ukazatelů hluku.  

 

12. Délka měření 

 součet délek časových intervalů měření.  

 

13. Referenční časový interval  

časový interval stanovený pro hodnocení hluku v mimopracovním prostředí v § 11 odst. (1), (4) a (5) a 

§ 12 odst. (1) (2) a (9) NV. 

POZNÁMKA 1: Hodnoty referenčních časových intervalů představují časové úseky jednoho kalendářního dne, 

k nimž se vztahují reprezentativní hodnoty určujících ukazatelů hluku zjištěné způsobem stanoveným v MN, tj. 

tak, aby vyjadřovaly průměrnou dlouhodobou expozici hluku.  

POZNÁMKA 2: Referenční časový interval je třeba chápat jako souvislý časový interval vztažený k provozu zdroje 

hluku a jeho celé časové historii. Tedy nikoli k délce měření. Účelem měření je zjistit hodnotu určujícího ukazatele 

hluku odpovídající referenčnímu časovému intervalu, která je pro tento interval s přijatelnou nejistotou 

reprezentativní. 

 

POZNÁMKA 3:  Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud je reprezentativní vzorek hluku získán za dobu kratší, než 

je nominální hodnota referenčního časového intervalu, není třeba měřit po celou dobu trvání tohoto intervalu. 

 

POZNÁMKA 4:  Pokud se během měření v jednom kalendářním dni nepodařilo změřit všechny rozhodující 
hlukové události, je třeba měřit i v dalších/jiných dnech a výsledky měření přepočítat na referenční časový 

interval. 

 

14. Výsledná hodnota určujícího ukazatele hluku  

hladina akustického tlaku určujícího ukazatele hluku stanovená pro referenční časový interval 

z naměřených hodnot postupem podle MN. 

POZNÁMKA 1: Výsledná hodnota je konstruována jako výsledek zpracování souboru změřených (dílčích) hodnot 

včetně následného použití všech příslušných korekcí a přepočtů. 

POZNÁMKA 2: Výsledná hodnota se použije k hodnocení výsledků měření porovnáním s hodnotou HL hluku 

stanoveného podle NV. Hodnocení se provede podle kap. 7 MN. 

 

15. Výsledná hodnocená hodnota určujícího ukazatele hluku   

je v případě ekvivalentní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku stanovená podle bodu 14 

po odečtení hodnoty nejistoty  hodnocení (viz kap.7 MN). V případě maximální hladiny akustického 

tlaku je výsledná hodnocená hodnota totožná s výslednou hodnotou akustického tlaku stanovenou 

podle bodu 14. 
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POZNÁMKA 1: Při hodnocení měření s ohledem na požadavek splnění podmínek právních předpisů se hodnota 
výsledné hodnocené hladiny přímo porovnává s  hodnotou HL hluku. 

POZNÁMKA 2: Veličinu výsledné hodnocené hodnoty určujícího ukazatele hluku nelze používat k hodnocení 
výsledků akustických výpočtů, protože nelze předjímat skutečnou hodnotu nejistoty při měření k ověření výsledků 

výpočtu. 

POZNÁMKA 3: Výsledná hodnocená hladina akustického tlaku (hodnota určujícího ukazatele hluku) dle odst. 15 

není „hodnoticí hladinou“ ve smyslu ČSN ISO 1996-1, odst. 3.3.2. 

 

16. Roční průměr denních intenzit dopravy (RPDI)  
v případě silniční dopravy aritmetický průměr denní intenzity dopravy všech dnů v roce (viz. TP 189 

resp. údaje z Celostátního sčítání dopravy). V případě železničních drah se RPDI vztahuje na roční 
průměrný denní počet vlaků na železničních drahách.  
 

POZNÁMKA: Roční průměrný denní počet vlaků se stanovuje na základě skutečného počtu průjezdů určitým 
úsekem za dané období. Nejde o grafikon vlakové dopravy (GVD). Údaje o ročním průměrném denním počtu 
vlaků a další údaje nutné pro přepočet na dlouhodobou zátěž lze získat z údajů poskytnutých Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace.  

 

17. Nehodnotitelná změna určujícího ukazatele hluku 

uvedená v §20, odst.5, NV je rozdíl středních hodnot určujícího ukazatele hluku pohybující se 

v intervalu 0,1 až 0,9 dB. 

POZNÁMKA 1: Toto ustanovení nelze použít pro hodnocení výsledků měření vzhledem k hodnotě HL, ale 

výhradně pro posuzování významnosti změny určujícího ukazatele hluku např. před a po realizaci protihlukového 

opatření.  

POZNÁMKA 2: Rozdíl hodnot určujícího ukazatele hluku ležící v intervalu 1,0 až 2,0  dB nelze automaticky vždy 

považovat za změnu hodnotitelnou, pokud zároveň nebyly uváženy nejistoty měření obou porovnávaných hodnot.  
 

18. Nejistota měření (ČSN 01 1600) 

parametr přidružený k výsledku měření charakterizující rozptyl hodnot, který může být logicky přiřazen 

k měřené veličině, kdy parametrem může být například směrodatná odchylka nebo její násobek nebo 

polovina šířky intervalu, který má stanovenou konfidenční hladinu. 

19. Nejistota měření výsledné hodnoty určujícího ukazatele hluku  

rozšířená kombinovaná standardní nejistota měření definující interval kolem výsledku měření, ve 

kterém lze s určitou pravděpodobností předpokládat výskyt skutečné hodnoty měřené veličiny (v oboru 

akustiky se uvažuje pravděpodobnost výskytu 95 %). 

  

20. Konvenční nejistota měření  

hodnota očekávaného intervalu odchýlení hodnot měření od skutečné hodnoty měřené veličiny,  

reprezentující rozšířenou kombinovanou standardní nejistotu měření,  stanovená dle přílohy D MN. 

21. Konvenční nejistota hodnocení 

  hodnota nejistoty stanovená podle odst. 7.1 MN, použitá při hodnocení výsledných naměřených 

hodnoty podle odst. 4, §20 NV. 

 

22. Nízkofrekvenční hluk v mimopracovním prostředí 

zvuk, jehož převážná část energie leží v pásmu frekvencí vymezeném třetinooktávovými pásmy 

o střední frekvenci 10 Hz až 200 Hz. Toto pásmo zahrnuje částečně pásmo infrazvuku i slyšitelnou 

část nízkofrekvenčního hluku. 
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23. Infrazvuk  

akustické vlnění o kmitočtu v rozsahu vymezeném třetinooktávovými pásmy o středním kmitočtu 1 Hz  

až 16 Hz. 

 

24. Hluk s tónovými složkami (§2, písm. b NV) 

hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i 
ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny 
akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz 
je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu vyšší než hladina prahu 

slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo v příloze č. 1 NV; hlukem s tónovými složkami je vždy 
hudba nebo zpěv; pokud nelze hluk s tónovými složkami identifikovat na základě uvedené definice, lze 
použít definici vycházející z úzkopásmové analýzy.  

POZNÁMKA 1: Při posuzování rozdílu hladin v jednotlivých pásmech a překročení prahu slyšení se nepřihlíží 

k nejistotě měření. 

POZNÁMKA 2: Za hluk s tónovou složkou se považuje hluk i v případě, kdy z obou hladin akustického tlaku Lteq,T 

v bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech v pásmu frekvencí 10 Hz až 160 Hz překračuje  hladinu 
prahu slyšení jen jedna hladina.  

POZNÁMKA 3: Pokud postup dle definice v bodě 24 nevede k jednoznačné identifikaci hluku s tónovou složkou, 

lze pro identifikaci tónové složky použít postup na základě úzkopásmové frekvenční analýzy (FFT) dle ČSN ISO 
1996-2:2009 Příloha C. 

 

25. Zvukový impulz  

náhlý vzestup akustického tlaku dosahující vysokých špičkových hodnot s jeho následným pomalejším 

poklesem, který je působen zejména zdroji uvedenými v §2 odst. c) a d) NV, a který je dále 
identifikován postupem dle přílohy č. 4 NV. 

POZNÁMKA: Trvání jednotlivého zvukového impulzu je obvykle kratší než 1 s. 

26. Impulzní hluk 

Akustický signál obsahující jeden nebo více zvukových impulzů. 

 

27. Hladina akustického tlaku Lp v dB  

hladina akustického tlaku určená vztahem 

                           Lp = 20·lg (p/p0)   dB 

kde 

p         je akustický tlak vyjádřený efektivní hodnotou v Pascalech (Pa); 

p0       je referenční akustický tlak 2.10-5 
Pa. 

 

POZNÁMKA: V protokolech z měření hluku je možné index p neuvádět. 

 

28.  Hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu Lt  v dB  

hladina akustického tlaku stanovená ve frekvenčním pásmu o šířce jedné třetiny oktávy. 

 

 

29. Maximální hladina akustického tlaku Lmax v dB  

nejvyšší hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu.  
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30. Expozice zvuku ET  v Pa
2
s  

expozice zvuku určená vztahem 

     ET  =   ( )p t dt

T

2

0

ò       Pa
2
.s, 

kde 

T       je doba v sekundách, ke které se vztahuje expozice zvuku; 

p(t)   okamžitý akustický tlak v Pascalech (Pa).  

 

 

31. Hladina expozice zvuku LE,T  v dB  

hladina expozice určená vztahem 

 

       LE,T  = 10·lg (ET / E0 )    dB 

nebo   

LE,T = Leq,T  + 10·lg (T/T0 )  dB, 

 

kde 

E0   je referenční expozice zvuku 4.10-10
 Pa

2
.s;      

T   doba v sekundách, ke které se vztahuje hladina expozice zvuku; 

T0   referenční časový interval 1 s. 

 

32. Ekvivalentní hladina akustického tlaku  
Leq,T  v dB  

ekvivalentní hladina akustického tlaku  určená vztahem 
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( ) ( )
ú
û

ù
ê
ë

é
×= ò

×
T

tL

Teq tTL p

0

1,0

, d10/1lg10    dB, 

kde 

p(t)       je okamžitý akustický tlak v Pascalech (Pa);  

Lp(t)   hladina okamžitého akustického tlaku v decibelech (dB);  

T       doba v sekundách, ke které se vztahuje ekvivalentní hladina  

akustického tlaku; 

p0        referenční akustický tlak 2.10
-5 

Pa. 

 

 

33. Vyjádření vlivu na zdraví  
při vyjadřování akustického tlaku, expozice zvuku a jejich hladin se použije frekvenční vážení 
váhovými funkcemi A a C podle ČSN EN 61672-1 a G podle ČSN ISO 7196, přičemž použité vážení 
se musí uvést v označení veličiny, např.: LA, LAmax, LCpeak, LAeq,T, LCE. 

POZNÁMKA: V ČR se označení váhové funkce v názvu jednotky neuvádí, správně je tedy např. dB a nikoli 
dB(A). 



20 

 

C. Zdroje a provoz 

32. Bezpečnostní a mimořádné vojenské akce  

akce bezpečnostních a vojenských složek související s mimořádnými situacemi nebo událostmi, tedy 

akcemi, které obecně nelze předvídat.  

POZNÁMKA:  Za takové akce nelze považovat pravidelný výcvik, zejména v místech a prostorech k tomu určených 
(např. střelnice).  

 

33. Činnosti související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku  

      činnosti zahrnující i provoz dopravních prostředků, strojů a zařízení podílejících se na této činnosti.  
 

POZNÁMKA 1: Do těchto činností se zahrnuje i provoz letecké záchranné služby, včetně provozu jejích heliportů.  

POZNÁMKA 2: Do těchto činností se zahrnuje i příprava na řešení mimořádných událostí (nácvik). 

POZNÁMKA 3: Do těchto činností se zahrnují i související akustické výstražné a varovné signály. 

 

34. Akustický výstražný a varovný signál  

akustický signál označující počátek a popřípadě i trvání a konec nebezpečné situace, popř. 

doprovázející záchranné akce, např. sirény, výstražná znamení na přejezdech, signalizace pro chodce 

na přechodech, signalizace couvání nákladních vozidel, výstražné signály vozů ambulancí, hasičského 

záchranného sboru, policie apod. 

POZNÁMKA: V závislosti na stupni naléhavosti a možné míře nebezpečí se rozlišují dva typy akustických 
výstražných signálů: akustický varovný signál a akustický nouzový evakuační signál pro opuštění nebezpečné 

zóny. 

35. Veřejná produkce hudby v budově  

živá nebo reprodukovaná hudba provozovaná pro veřejnost v budovách (např. koncert, taneční zábava, 

hudba jako součást kulturních, sportovních a společenských akcí apod.).  

POZNÁMKA 1: Provozování pro veřejnost lze chápat zejména jako provozování v budovách v prostorech 

přístupných každému, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru nebo budově, přičemž existuje osoba, která 
je pořadatelem veřejné produkce hudby, popřípadě osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby budovu 

poskytla. 

 

POZNÁMKA 2: Z poznámky 1 plyne, že za veřejnou produkci hudby nelze považovat spontánní individuální 
hudební projev fyzické osoby (tj. i zpěv). 
 

POZNÁMKA 3: HL ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro zvuk elektronicky zesilované hudby stanovený 
podle §11 odst. 5 NV pro regulaci expozice hluku v prostoru pro posluchače nelze považovat za vstupní údaj pro 
dimenzování neprůzvučnosti obvodových stěn tohoto prostoru.  

 

36. Hluk z provozu na železničních a tramvajových drahách  

hluk vznikající při jízdě drážních vozidel po železniční nebo tramvajové trati včetně zastavení drážního 

vozidla z důvodů nezávislých na vůli řidiče vozidla vyvolaných zejména návěstní technikou, bezpečností 

provozu na dráze nebo zastavení jednotky ve stanicích nebo zastávkách za účelem vystoupení a 

nastoupení cestujících nebo při obratu jednotky v koncové stanici apod.  

POZNÁMKA: Za hluk z provozu na železničních drahách se nepovažuje hluk související s provozem stacionárních 
technologických zařízení dráhy, např. kolejových brzd. 
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37. Stacionární zdroje hluku (§2, písm. o) NV) 

jsou zejména stavby, objekty, provozovny a areály sloužící průmyslové a zemědělské výrobě, obchodní 
a administrativní činnosti a službám, včetně dopravy v těchto areálech, nepohybující se stroje a zařízení 
pevně fixované na své místo nebo ty, jejichž akční rádius je při pracovním nasazení omezen, dále 
přenosné a převozné stroje a zařízení, které se při svém použití jako celek nepohybují; za stacionární 
zdroje hluku se pro účely tohoto nařízení nepovažují zdroje související s činnostmi spojenými s běžným 
užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim 

náležejících, s výjimkou zařízení pro větrání a vytápění.   

POZNÁMKA 1:  Za stacionární zdroj hluku se nepovažuje hluk vznikající při zastavení vozidla (silničního nebo 

drážního) z důvodů nezávislých na vůli řidiče vozidla. U silničních vozidel jde především o zastavení na křižovatce, 
před přechodem, v zastávce hromadné dopravy za účelem vystoupení a nastoupení cestujících apod. U drážních 

vozidel pak z důvodů vyvolaných zejména návěstní technikou, bezpečností provozu na dráze nebo zastavení 
jednotky při zastavení v železničních stanicích nebo zastávkách MHD za účelem vystoupení a nastoupení 

cestujících nebo při obratu jednotky v koncové stanici, na koncových smyčkách MHD (včetně objízdných kolejí ve 
vozovnách) apod.  

 

POZNÁMKA 2: Za stacionární zdroj hluku se považují odstavená drážní vozidla s běžícími motory a agregáty na 

části kolejiště pro tyto účely standardně používané stejně jako autobusová nádraží a vozovny MHD (s výjimkou tzv. 
objízdné koleje sloužících k obratu jednotky). 

 

POZNÁMKA 3: Za stacionární zdroje hluku se nepovažují parkoviště, pokud nejsou součástí areálu. Na hluk z 

veřejných parkovišť se vztahuje hygienický limit hluku, který je stanoven pro jejich příjezdovou resp. odjezdovou 

pozemní komunikaci. Pokud pro příjezdovou nebo odjezdovou komunikaci platí rozdílné HL hluku, použije se limit 

číselně vyšší. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. dopravu v klidu, se na parkoviště neuplatňuje režim SHZ. 

 

POZNÁMKA 4: Zařízením pro větrání a vytápění se rozumí zařízení, které je nedílnou součástí chráněné stavby, 

bez nichž nemůže budova sloužit k požadovanému účelu. Nejedná se tedy o individuálně dodatečně vnesená 

zařízení, která mají pouze zvýšit komfort bydlení. 
 

38. Sousedský hluk (§80, odst.2 zákona č. 258/2000 Sb.) 

hluk související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, 
stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležejících, tyto zdroje hluku se nepovažují za 
stacionární zdroj hluku ve smyslu §2 písm. p) NV s výjimkou zařízení pro větrání a vytápění.  

POZNÁMKA 1: Ochrana před sousedským hlukem ve stavbách je zajišťována především dodržením stavebně 
akustických požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost podle ČSN 73 0532. Nedodržení stanovených 
stavebně akustických požadavků je stavební závadou.  

POZNÁMKA 2: Stavební závady spojené s provozem technických zařízení a instalací v bytech lze identifikovat a 

posuzovat na základě emisních hodnot hladin akustického tlaku změřených za provozních podmínek stanovených 
v ČSN EN ISO 16032. Tato měření neslouží pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem.  

39. Hluk z běžného užívání bytu  

hluk vznikající zejména v interiéru bytu při přemisťování osob, manipulaci s předměty, při používání 

technických zdrojů hluku (zařizovací předměty, domácí spotřebiče a obdobná zařízení), včetně 

audiovizuálních zařízení, sanitárních a dalších zařízení, dále hluk instalačního potrubí, hra na hudební 

nástroje apod.   

POZNÁMKA 1: Akustické emisní parametry technických zdrojů hluku (domácí spotřebiče, zařizovací předměty) jsou 

sice více méně definované, ale četnost a míra jejich použití je čistě náhodná. 

POZNÁMKA 2: Hluk z užívání technologických zařízení stavby jako jsou instalační potrubí včetně armatur,  pevně 

spojené nebo zabudované ve stavbě, se posuzuje jako hluk z běžného užívání bytu. K jeho posouzení lze použít 

nominální hodnotu HL hluku, avšak případné překročení těchto hodnot v chráněném vnitřním prostoru téže stavby 
je stavební závadou ve smyslu nedodržení ustanovení §14 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

POZNÁMKA 3: Z výše uvedeného plyne, že hlukem z běžného užívání bytu je i hluk dopadající vody napouštěné 

do nebo vypouštěné z umyvadel, van a dalších zařizovacích předmětů (např. splachování WC) a hluk vznikající 
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při jejich používání. Stejně tak i hluk z technických zařízení, která nevyžadují povolení příslušným správním úřadem 
a která byla vnesena dodatečně uživatelem nebo majitelem bytu za účelem zvýšení komfortu bydlení. 

POZNÁMKA 4:  Ve  smyslu POZNÁMKY 1 lze analogicky posuzovat i běžné používání pozemku a doplňkových 

staveb (garáže, hospodářské budovy apod.) patřících k rodinnému domu, např. využívání sekaček trávy, okružních 

pil a další zařízení jako jsou skleníky nebo bazény a jejich technologie,  zahradní grily apod., s výjimkou zařízení 
zajišťujících větrání nebo vytápění chráněné (obytné) budovy (včetně tepelných čerpadel). 

 

40. Seřaďovací nádraží 

železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, 

prohlídku vlaků a opravy vozů; jejich seznam je uveden v platném „Prohlášení o dráze celostátní a 

regionální“, které vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Provoz seřaďovacích 

nádraží se považuje za stacionární zdroj hluku. 

POZNÁMKA: Text Prohlášení lze nalézt na http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/pristup-na-szdc/prohlaseni-

RRRR.html, kde RRRR představuje příslušný letopočet (např. 2017). 

 

41. Údržba a rekonstrukce železničních drah (§2, písm. r) NV) 

činnost související s výměnou nebo obnovou železničního svršku, spodku a souvisejících zařízení, 
podbíjení a broušení kolejí, případně přidání koleje, předelektrizační úpravy, elektrizace dráhy a jiné 
související úpravy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním 
prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb. 

 

D. Prostory 

42. Chráněný venkovní prostor (§30, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.) 

nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s 
výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Rekreace zahrnuje i užívání 
pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím 
bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. 

 

POZNÁMKA: Legislativní odkaz v zákoně odkazuje na katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb.), který pozemky 
člení na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty (dále jen "zemědělské 
pozemky"), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Za chráněný venkovní 
prostor lze tedy považovat pouze pozemky deklarované jako „zastavěná plocha a nádvoří“ resp. „ostatní plocha“, 
pokud nejsou zastavěny a pokud jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce. Tuto 

okolnost je třeba uvádět při zdůvodnění měření v tomto prostoru.  

  

43. Zemědělský pozemek (§ 3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.) 

  orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost.  

44. Hranice chráněného venkovního prostoru  

hranice pozemku podle mapy katastrálního území.  

45. Chráněný venkovní prostor staveb (§30,odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.) 

prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku 

zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a 

školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

POZNÁMKA 1: Vzdálenost do 2 m se počítá od fasády a střechy příslušné stavby. 

POZNÁMKA 2: Pojem chráněný venkovní prostor staveb je zaveden jako technický institut pro posouzení 
expozice stavby umožňující regulaci hluku pronikajícího do chráněných vnitřních prostor stavby. Expozice stavby 

se proto posuzuje před těmi částmi fasády, které jsou významné z hlediska pronikání hluku do chráněných 
vnitřních prostor umístěných za touto fasádou (chráněná fasáda). Jde zejména o okna a dveře. 
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POZNÁMKA 3: Chráněným venkovním prostorem staveb nejsou balkony, terasy a lodžie staveb pro bydlení, 
staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

POZNÁMKA 4: Z výše uvedeného vyplývá, že na venkovní prostor do 2 m od fasády okolo staveb pro rodinnou 
rekreaci se HL pro chráněný venkovní prostor staveb nevztahují. Tyto stavby nejsou určeny pro dlouhodobý 

pobyt, jako je tomu u staveb bytových nebo rodinných domů, ani nejde o obdobu účelu školní výchovy, 
zdravotního a sociálního účelu. Nelze je tedy považovat za „stavbu funkčně obdobnou“. Obvodový plášť těchto 

staveb nemusí vyhovovat stavebně-akustickým požadavkům dle ČSN 73 0532. 

POZNÁMKA 5: Za funkčně obdobnou stavbu se považují zařízení sloužící k dlouhodobému ubytování mládeže a 

seniorů (citlivé skupiny) např. vysokoškolské koleje, internáty, domy s pečovatelskou službou, hospice a podobná 

zařízení. Za funkčně obdobnou stavbu se nepovažují stavby ubytovacích zařízení dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

tj. hotely, motely, penziony, turistické ubytovny a ostatní ubytovací zařízení.  

POZNÁMNKA  6: Chráněným venkovním prostorem staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 

v příloze č. 3 NV se rozumí budovy v areálu nemocnic a lázní sloužící k bezprostřední péči o pacienty (lůžkové, 
ambulantní a jiné terapeutické části), tedy nikoli budovy komplementu. 

 

POZNÁMNKA  7: V případě, že je na obvodovém plášti stavby aplikováno protihlukové opatření typu prosklená 

předsazená fasáda, úplné zasklení, lodžie, balkonu nebo terasy, nepovažují se zasklené plochy těchto 
protihlukových opatření za chráněnou fasádu. Prostor mezi zasklením a vlastní obvodovou stěnou objektu není 

chráněným vnitřním prostorem staveb. 

 

POZNÁMKA 8: Institut chráněného venkovního prostoru staveb se neuplatní, tj. neposuzuje se nepřekračování 
HL, v případě, že posuzovaná část obvodového pláště stavby je z hlediska pronikání hluku do chráněných 

vnitřních prostorů stavby nevýznamná, tj. je bez okenních, dveřních a dalších otvorů nebo se bezprostředně za ní 
nenacházejí chráněné vnitřní prostory stavby. Stejně tak se neuplatní v případě, kdy je přímé přirozené větrání 

chráněných vnitřních prostorů stavby zajištěno jiným způsobem než přímým větráním okny v nadlimitně 
exponované fasádě exponované části obvodového pláště předmětné místnosti, např. přímým přirozeným 

větráním okny v podlimitně exponované fasádě dané místnosti. V uvedených případech je důležité pouze to, zda 

má nadlimitně exponovaný obvodový plášť dostatečnou neprůzvučnost tak, aby nebyly překračovány hodnoty HL 

stanovených pro chráněný vnitřní prostor stavby. Případný požadavek na instalaci neotvíravých oken nemá 
opodstatnění a nemá ani žádnou právní oporu.  

46. Prostor významný z hlediska pronikání hluku (§2, písm. s) NV) 

prostor před výplní otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se 
nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak.   

POZNÁMKA 1: Vždy musí být současně splněny obě podmínky - přímé přirozené větrání a existence chráněného 
vnitřního prostoru stavy bezprostředně za předmětnou částí fasády (chráněná fasáda). Není-li jedna z těchto 

podmínek splněna, jde o prostor z hlediska pronikání hluku nevýznamný. 

POZNÁMKA 2: Posuzovanou místnost tedy není přípustné větrat nepřímo např. přes jinou místnost. 

 POZNÁMKA 3: Nuceně větrat lze i z nadlimitně exponované fasády, pokud tím nedojde ke snížení neprůzvučnosti 
obvodové stěny. 

47. Budova  

nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek 
zcela uzavřena pevnými obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, s jedním nebo více ohraničenými 
užitkovými prostory (upraveno z § 2 písm. l, zákona č. 256/2013 Sb.). 

48. Bytový nebo rodinný dům  

stavba pro bydlení dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

49. Obvodový plášť (ČSN 73 0532:2010, příl. D) 

Konstrukce, která ohraničuje pozemní stavbu. Plné i prosklené části obvodového pláště chráněných 

místností, včetně výplně otvorů. Požadavky se vztahují též na střešní plášť včetně střešních oken u 

podkrovních místností.  
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50. Fasáda (ČSN 73 0532:2010, příl. D) 
      vnější povrch stěny obvodového pláště.  

 

51. Chráněná fasáda 

část fasády, ke které lze vztáhnout chráněný venkovní prostor staveb. 

 

52. Chráněný vnitřní prostor staveb (§30, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.) 

pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve 

funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. 

 

POZNÁMKA 1: Pokud jde o pojem obytné a pobytové místnosti a pojmy bytový dům a rodinný dům, jde o pojmy 
definované stavebním zákonem a při aplikaci § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. se vychází z účelu užívání 
objektu resp. místnosti, půjde-li o ochranu obytných místností, povoleného v souladu se stavebním zákonem. 
Tedy za chráněný prostor lze považovat jen takovou obytnou či pobytovou místnosti, která takto byla povolena k 

užívání v souladu se stavebním zákonem. 

POZNÁMKA 2:  Pobytové místnosti (vyhláška č. 268/2009 Sb.) v bytových a rodinných domech se podle §30 

odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nepovažují za chráněný vnitřní prostor staveb.  

POZNÁMKA 3: Hodnoty určujících ukazatelů hluku se v chráněném vnitřním prostoru staveb prokazují měřením 

při zavřených oknech a dveřích v exponované fasádě.   

 

53. Byt (§ 3, písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb.) 

soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a 

vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.  

POZNÁMKA: Podle §11 NV se hodnotí chráněný vnitřní prostor staveb i u bytů nacházejících se v budovách, 

které nejsou stavbami pro bydlení (např. byty v průmyslových objektech apod.). U těchto bytů však není zákonem 
definován chráněný venkovní prostor stavby,  a proto se neuplatní §12 NV. 

54. Obytná místnost (§ 3, písm. i) vyhlášky č. 268/2009 Sb.)  

část bytu, která splňuje požadavky předepsané vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má 

nejmenší podlahovou plochu 8 m2
.
 Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé 

denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností.  Pokud tvoří 

byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy 

se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m. 
  

POZNÁMKA: Povolení k užívání stavby i kolaudační souhlas vychází z dokumentace skutečného provedení 
stavby.  

55. Ucelený úsek pozemní komunikace nebo dráhy (§2, písm. o) NV) 

úsek vymezený podle jiných právních předpisů staničením, a není-li takto ucelený úsek vymezen, 
považuje se za něj úsek homogenní z hlediska hodnocení hluku.  

POZNÁMKA 1: Legislativní odkaz v NV odkazuje na vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 

technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů. 

POZNÁMKA 2: Homogenita z hlediska hodnocení hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách se 

chápe jako neměnnost emisních a imisních parametrů příslušných k danému úseku silnice nebo dráhy a okolní 

chráněné zástavby (provozně dopravní parametry, stavební parametry komunikace, typ okolní zástavby atp.). 

POZNÁMKA 3: Okolní zástavba se posuzuje v kategoriích – souvislá, nesouvislá, rozptýlená, oboustranná nebo 

jednostranná.  

POZNÁMKA 4: Začátek a konec uceleného úseku pozemní komunikace v zastavěném území obce je většinou 

určen křižovatkami, kde dochází k významné změně intenzity resp. i skladby dopravy, pokud ostatní parametry 
zůstávají přibližně konstantní.  

POZNÁMKA 5: Ustanovení o uceleném úseku v odst. 4, §12 NV v žádném případě nemůže nahradit zákonnou 
povinnost, že v chráněném prostou nesmí být překračovány HL. Znamená to, že korekci na SHZ lze přiznat 
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pouze pro chráněné prostory, které se nacházejí v území v okolí komunikace do vzdálenosti ohraničené 
průběhem kritické izofony (tj. izofony odpovídající příslušnému HL) v roce 2000. Pojem „ucelený úsek“ pak pouze 

umožňuje v případě souvislé zástavby kolem komunikace uplatnit korekci na SHZ v celém úseku na základě 
průkazu v jediném profilu. Pokud je zástavba rozptýlená, je třeba posoudit každý chráněný prostor zvlášť. 
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3. Náležitosti a obsah protokolu 

 3.1. Obecně 

· Protokol musí mít všechny náležitosti dané akreditačními nebo autorizačními požadavky a 
metodickými návody MZ – musí obsahovat všechny údaje tak, aby i nezúčastněná, ale znalá osoba 
mohla měření zopakovat. 

· Do protokolu se uvádějí údaje zjištěné při měření a jeho hodnocení, které byly pro hodnocení měření 
relevantní a byly při hodnocení použity. 

· Označení veličin, terminologie a uváděné údaje musí být uváděny přesně ve shodě s citací v zákoně 
č. 258/2000 Sb. a NV, popř. ČSN, a to důsledně v celém textu protokolu. 

· Identifikace zdroje hluku znamená nejen technické parametry zdroje, ale i popis měřené hlukové 
události, resp. činnosti, která je zdrojem hluku Protokol musí obsahovat změřené hodnoty, 
korigované hodnoty a z nich stanovené výsledné hodnoty, včetně nejistoty, které jsou vztaženy 
k referenčnímu časovému intervalu, tj. musí odpovídat požadavkům obsaženým v nařízení vlády.  

· Korekce na zbytkový hluk, přepočet na referenční časový interval a přepočet na referenční podmínky 
volného pole (korekce na odraz), resp. přepočet na referenční podmínky provozu zdroje hluku jsou 

součástí metodiky měření, je tedy možné je uvádět v akreditované části protokolu. 

· Doporučuje se, aby základní identifikační údaje měření byly uváděny na titulním listu protokolu, 
v dalším textu protokolu je již není třeba znovu uvádět. Vlastní text protokolu musí být jasný 
a přehledný (strukturovaný). Výsledky měření a jejich případné hodnocení by měly být přehledně 
uvedeny na posledním listu/listech protokolu. Všechny pomocné a doplňující informace by měly být 
uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí protokolu resp. v Záznamu z měření, který je 
archivován, ale není součástí protokolu. 

· V popisu jednotlivých sloupců a řádků tabulek (tzv. label) je třeba používat zavedené označení 
veličin včetně jednotek, vyhýbat se souvislejším textům znepřehledňujících tabulku. Označení 
jednotlivých veličin musí odpovídat způsobu označení použitém v platných právních předpisech 
resp. technických normách. Pokud je pro účely měření a protokolu zaváděna nová veličina a její 
označení, musí to být uvedeno v legendě k tabulce nebo na jiném vhodném místě protokolu (např. 
v seznamu použitých veličin a zkratek). 

· V seznamu použitých veličin a zkratek se uvádějí jen ty, které jsou v protokolu skutečně použity. 

· Označení proměnných veličin se píše kurzívou (ležaté písmo), a to i v indexech (např. LAeq,T). 

Jednotky se uvádějí v hranatých závorkách (např. [dB]). 

· Hodnoty určujících ukazatelů hluku se uvádějí se zaokrouhlením na jedno desetinné místo. 

 

 3.2.  Konkrétně 

Kromě identifikačních údajů na titulním listě a konečných výsledků na závěr protokolu mohou být níže 
uvedené odstavce řazeny i v jiném pořadí než je zde uvedeno. Uvádějí se pouze relevantní odstavce a 
skutečnosti. Rozhodující je logická struktura umožňující dobrou přehlednost a srozumitelnost protokolu. 

 3.2.1 Identifikační údaje (na titulní straně protokolu) 

· Identifikace laboratoře – plná citace (není-li jednoznačně patrná z hlavičky protokolu, včetně 
certifikace ČIA, či autorizace SZÚ). 

· Číslo protokolu dle spisového řádu a Příručky kvality laboratoře.  

· Účel měření (stručný). 

· Zadavatel – identifikace zadání a zadavatele. 
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· Identifikace provozovatele zdroje hluku - název, adresa měřeného subjektu (např. dle 

živnostenského listu. resp. výpisu z obchodního rejstříku).  

· Obecný název zdroje hluku, je-li znám. 

· Místo měření - název, adresa měřené lokality.  

· Datum měření.  

· Doba měření (časový interval od příjezdu na místo měření do odjezdu).  

· Zástupce měřeného subjektu – jméno, funkce (kompetence). 

· Jména a funkce dalších osob, které se oprávněně účastnily měření. 

· Jména osob, které měření provedly. 

· Případné další údaje uvedené v Příručce kvality laboratoře. 

 

3.2.2 Účel/důvod měření 

Stručný a výstižný – určuje strategii měření a způsob hodnocení.  

 

3.2.3 Použité přístroje 

· Identifikace všech použitých přístrojů (název, typ, výrobní resp. evidenční číslo). 

· Údaje o ověření nebo kalibraci – platnost (z protokolu musí vyplývat, že byl použit přístroj s platným 
ověřením nebo kalibrací). 

· Uvádí se i příslušenství, které může ovlivnit měření (mikrofonní kabel, kryt proti větru atd.).  

 

3.2.4. Strategie měření 

· Popis strategie – výstižný, ale stručný. 

· Musí být jasné, proč byl zvolen daný postup (výběr místa měření, umístění mikrofonu, doby měření, 
délky měření atd.), pokud se nelze odvolat na MN, ČSN nebo jiný závazný předpis. 

· Musí být uvedeno a zdůvodněno, která část fasády je chráněným venkovním prostorem staveb. 

 

3.2.5. Použitá metoda měření a jeho zpracování 

· Pokud byly použity akreditované nebo autorizované SOP nebo metody dle MN nebo ČSN lze se na 
ně pouze odkázat. 

· Pokud byly použity odchylné nebo jiné metody, je třeba je jednoznačně popsat a zdůvodnit. 

· Pokud byly při vyhodnocení naměřených hodnot použity speciální výpočtové programy, je třeba 
uvést jejich dodavatele, název, verze, účel a, pokud je to účelné, i způsob použití (např. vyloučení 
rušivých hodnot, určení hodnot LAE resp. LAmax jednotlivých událostí apod.). 

· Je třeba uvést, které úkony byly prováděny již při vlastním měření a které v případném následném 
zpracování (postprocesingu).  
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3.2.6 Citace předpisů  

      Úplná a správná citace, příklady: 

· „Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů“. 

· „Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů“. 

· „Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník Ministerstva 
zdravotnictví, částka 11/2017“. 

· Zkrácené znění a zkratky (legislativní zkratky): např. dále jen „zákon“, „NV“, atd., se píší až za 
citaci. 

 

3.2.7 Popis místa měření (dále „MM“) 

· Charakteristika MM (chráněný venkovní prostor, chráněný vnitřní prostor staveb atd.). 

· Popis dotčené lokality (nejbližší chráněná zástavba – RD, BD, čp., škola, nemocnice apod.). 

· Identifikace adresního bodu (název, adresa). 

 

3.2.8 Popis umístění mikrofonu 

· Přesný popis umístění mikrofonu a jeho zaměření (vzdálenost, výška a směrování mikrofonu), 
vzdálenost odrazivých ploch.  

· Vzdálenosti uvést přesně (nelze „cca“), vzdálenosti vztahovat k stabilním a identifikovatelným 
orientačním bodům, většinou částem stavby; pokud to není možné, lze použít souřadnici GPS. 

· V případě uvádění vzdáleností od zdroje hluku lze použít hodnoty vzdálenosti zjištěné z mapových 
portálů, tuto skutečnost je třeba uvést.  

· Popis je vhodné doplnit situačním náčrtem, výkresem, mapou, ortofotomapou, fotodokumentací 
nebo jiným vhodným způsobem, v textu popisu se odkazuje na příslušný obrázek.  

 

3.2.9 Identifikace zdroje hluku a provozovatele 

· Průkaz resp. deklarace, že jde skutečně o měřený zdroj.  

· Jednoznačná identifikace provozovatele – název a sídlo firmy, provozovna, IČ…  

 

3.2.10 Popis zdroje hluku 

Uvedou se informace, které je možné při daném typu měření zjistit: 

· Jednoznačná identifikace všech zjistitelných zdrojů hluku a jejich kategorie (pozor na různé hygienické 
limity pro hluky se specifickými charakteristikami). 

· Pokud některé zjištěné zdroje hluku nejsou v době měření v provozu, je třeba je uvést, pokud možno i 
s uvedením důvodu (např. porucha apod.). 

· Podmínky provozu zdroje/ů.  

· U technických zdrojů – název, značka, typ, výrobní resp. evidenční číslo – používat oficiální 
terminologii. 
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· Charakteristika hluku (proměnný, ustálený, impulzní, vysokoenergetický impulzní, s tónovou složkou 
atd.). 

· Identifikace pracovní operace nebo činnosti, která je zdrojem hluku.   

· Případně zpracovávaný výrobek, materiál (druh, tvar) atd. 

· Provozní podmínky v době měření (např. stupeň regulace). 

· Doba provozu, expozice. 

· Produkce a její případné časové rozložení (důležité pro stanovení reprezentativní délky měřícího 
intervalu) – třídy provozu stacionárního zdroje hluku. 

· Doprava  

o sčítání dopravy (doporučuje se uvést souhrnnou hodinovou intenzitu a skladbu dopravního proudu 
vztaženou k měřicímu časovému intervalu, podrobné údaje, např. v 15 minutových intervalech, je 
lépe uvést v příloze protokolu); 

o sčítací intervaly a časové intervaly měření musí být shodné; 

o průměrná rychlost dopravního proudu. 

 

3.2.11 Popis objektu (objektu se zdrojem hluku i objektu exponovaného) 

Uvedou se informaci, které je možné při daném typu měření zjistit: 

· Zejména uvést, jde-li o průnik hluku zvenku či zevnitř objektu (obecný popis obvodové konstrukce, 
otvory a jejich výplně, otevřená okna, vrata, dveře apod.). 

· U chráněných vnitřních obytných prostorů stručná charakteristika vybavení - pokud místnost není 
vybavena nábytkem, je třeba to uvést. 

· Způsob šíření hluku do chráněného prostoru. 

 

3.2.12 Podmínky měření 

· Uvede se vše, co mohlo během měření rozhodujícím způsobem ovlivnit hluk zdroje a šíření tohoto 
hluku k MM, především, které zdroje byly v době měření v provozu a v jakých provozních 
podmínkách.  

· Vše co mohlo ovlivnit expozici. 

 

3.2.13 Deklarace měřených veličin 

· Určující ukazatele hluku uvádět přesně dle NV -  LAeq,T, LAmax  atd. (i pro zbytkový hluk).  

· Uvádět jen relevantní veličiny a hodnoty (jiné, jen má-li to smysl pro lepší pochopení akustického 
děje nebo pro použití při interpretaci resp. hodnocení rizik). 

· Pokud je v protokolu uveden seznam použitých veličin, je třeba tímto způsobem uvedené veličiny 
důsledně používat v celém textu protokolu včetně tabulek. 

 

3.2.14 Meteorologická situace, mikroklimatické podmínky 

· Při měření v exteriéru je nutné uvádět vždy. 

· V interiéru uvádět vždy, pokud mohlo dojít k ovlivnění měření (zdroj, šíření, pozadí, např. vítr, déšť 
apod.). 
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· U dlouhodobějších měření je třeba uvádět meteorologické parametry v pravidelných časových 
intervalech. 

 

3.2.15 Hluk pozadí a zbytkový hluk 

Hluk pozadí a zbytkový hluk je nutné vždy popsat. 

· Uvedou se všechny zdroje, které tvoří hluk pozadí. 

· Uvedou se specifické zdroje, jejichž hluk byl z měření vyloučen a specifické zdroje, které zůstaly 
součástí zbytkového hluku, na který se provádí korekce. 

· Nelze-li měřit na vybraném MM (např. z důvodu nemožnosti vypnutí zdroje hluku) je možné měření 
hluku pozadí/zbytkového hluku provést na místě podobném, přičemž tato lokalita musí mít podobnou 
charakteristiku zbytkového hluku (nutné detailně zdůvodnit a popsat). 

· Pokud z technických důvodů nelze hluk pozadí/zbytkový hluk měřit – je třeba uvést proč resp. na 
základě místního šetření deklarovat např., že měřený zdroj je jediným v dané oblasti apod. 

· Ve výjimečných případech lze použít hodnoty hluku pozadí/zbytkového hluku naměřené v jiný den, 
pokud je situace stejná. Důvody a situaci je nutné důkladně popsat, přičemž časový odstup by měl 
být co nejmenší. 

· Pokud z důvodů nízkého odstupu měřeného hluku od zbytkového hluku nelze naměřené údaje 
zhodnotit, je třeba uvést, že byly využity všechny reálné možnosti dosažení lepšího odstupu. 

 

3.2.16 Deklarace tónové složky 

· Vždy musí být uvedeno, zda byla či nebyla zjištěna tónová složka, a to jak v měřeném hluku, tak 
v hluku pozadí. 

· Prokázání tónové složky musí být vždy uvedeno tabelárně, vhodné je uvádět i grafické vyjádření 
kmitočtového spektra společně s křivkou prahu slyšení (Příloha 1, NV). 

· Vždy musí být uveden časový interval trvání hluku s tónovou složkou. 

· U hudby a zpěvu není třeba tónové složky prokazovat. 

 

3.2.17 Volba délky měřícího časového intervalu: 

· Je třeba uvádět a zdůvodnit, především v případě proměnného hluku (zdůvodnění reprezentativnosti 
délky zvoleného měřícího intervalu). 

· Délka časového měřícího intervalu musí být zvolena buď jako minimální (Tmin) vzhledem k prokázání 
překročení HL nebo musí být pro měřený děj reprezentativní, tzn., musí charakterizovat celý 
referenční časový interval s ohledem na dlouhodobé působení a musí obsahovat všechny 
rozhodující hlukové události. 

· V případě velmi proměnného hluku, je-li měřící interval menší než Tmin je třeba doložit, že měřený 
interval je opravdu reprezentativním vzorkem pro celý referenční časový interval.  

 

3.2.18 Změřené hodnoty 

Je třeba uvést změřené hodnoty, tedy hodnoty před provedením korekcí. Dále je třeba uvést všechny 
případné korekce, které byly použity a odpovídající korigované hodnoty. Současně je třeba uvést 
začátek, konec a délku měřicího časového intervalu. V případě maximálních hladin i střední hodnotu 
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souboru změřených hodnot včetně nejistoty použité ke stanovení výsledné hodnoty určujícího 
ukazatele hluku. 

V případě přepočtu na RPDI je třeba uvést i hodnoty intenzity a skladby dopravy odpovídající RPDI a 
následnou hodnotu korekce naměřené hodnoty. 

3.2.19 Výsledné hodnoty určujícího ukazatele hluku 

· Výsledkem měření je výsledná hodnota sledovaného určujícího ukazatele hluku dle NV, tj. 
přepočtená na referenční podmínky a délku posuzovaného referenčního časového intervalu T [h] 

(T=1, 8, 16 h). 

· Výsledné hodnoty se stanoví na základě korigovaných resp. přepočtených hodnot. 

· Výsledné hodnoty LAeq,T se uvádějí s uvedením nejistoty (tzv. dvoučíselné vyjádření). 

· Výsledné hodnoty LAmax se uvádějí v jednočíselném vyjádření (hodnota nejistoty je již do výsledné 
hodnoty zahrnuta). 

3.2.20 Prezentace výsledků 

· Výsledné hodnoty se uvádějí tabelárně vždy, graficky, je-li to vhodné. 

· Frekvenční spektra se uvádějí tabelárně vždy, pokud jsou použita v rámci hodnocení (např. u tónové 
složky), graficky, je-li to vhodné (doporučuje se). 

· Dílčí hodnoty, grafické záznamy celého nebo reprezentativního vzorku časového průběhu určujících 
ukazatelů hluku, histogramy se uvádějí vždy, je-li to nutné pro hodnocení a případnou argumentaci – 

při větším rozsahu možno uvádět v příloze. 

· Pokud při dlouhodobých měřeních nebyly některé dílčí hodnoty reprezentativní a nebyly vzaty do 
celkového hodnocení, je nutno je označit a uvést důvod vyřazení. 

· Výpisy z měřících přístrojů se jako součást protokolu doporučuje zařadit výjimečně, a to jako přílohu; 

vhodnější je výpisy založit ke zprávě o měření, která není součástí protokolu - označení veličin na 
výpisu většinou neodpovídá jejímu označení dle NV, výpisy většinou nejsou v češtině.  

 

3.2.21 Hodnocení a interpretace  

· U akreditovaných měření závisí na stanovisku ČIA a formě zavedené v příslušné Příručce kvality. 

Tzv. základní hodnocení (porovnání s HL) v protokolu lze doporučit. 

· Protokol by měl (ale nemusí) obsahovat tzv. „Základní hodnocení“, tj. porovnání výsledných hodnot 

s HL. Přitom je možné uvádět výslednou, resp. výslednou hodnocenou hodnotu společně s 
hodnotami HL hluku včetně nejistoty měření a použitou nejistotu hodnocení. 

· U autorizovaných měření je v případě protokolů z měření hluku v mimopracovním prostředí 
požadováno základní hodnocení jako povinná součást protokolu. Interpretace v protokolu pak není 
povinná. Pokud je potřeba ji doložit, doporučuje se uvádět ji samostatně mimo protokol. 

· Doporučuje se tabelární prezentaci výsledků a hodnocení uvádět zvlášť v samostatných tabulkách, 
je však možné uvádět všechny relevantní údaje pro stanovení výsledné hodnoty a její hodnocení 
ve společné tabulce, pokud to není na úkor přehlednosti a srozumitelnosti. 

· Interpretace, resp. stanovisko měřící laboratoře by měly být vypracovány jen tehdy, má-li to smysl.  

 

3.2.22 Uchovávání protokolů a dat z měření 

Uchovávají se především ta data, která umožní kontrolu a případnou revizi výsledků měření. 
Pokud taková data již nejsou k dispozici, je možno, v případě odůvodněných pochybností, provést 
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nové měření.  Časové období, po které je třeba archivovat protokol a další součásti spisu a způsob 
archivace, jsou stanoveny v Příručce kvality laboratoře. 

 

4. Poznámky k metodickému návodu MZ 

Metodický návod MZ není právním předpisem, není závazný pro osoby mimo rezort zdravotnictví. 

Těmto osobám se však doporučuje v případě pořizování podkladů pro rozhodování OOVZ podle MN 

postupovat. Pokud budou postupovat jinak, bude OOVZ zkoumat jejich postup a výsledky z hlediska 

kompatibility s MN a vhodnosti použití pro ochranu veřejného zdraví před hlukem v mimopracovním 

(životním) prostředí. MN často citují ve svých rozhodnutích i soudy, které ho považují za správný 

postup.  

 

MN stanovuje na úrovni provozní metody způsob měření a hodnocení hladin akustického tlaku 

měřených v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 

vnitřním prostoru staveb podle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. osobami uvedenými v § 32a 

zákona č. 258/2000 Sb. pro účely hodnocení vlivu hluku na zdraví obyvatelstva podle § 30, 31, 32a, 

34 a § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a NV, a pro účely hodnocení zdravotních rizik obyvatelstva z 

expozice hlukem.  

 

Pokud existují české technické normy (ČSN), je v MN na základě souhlasu ÚNMZ uvedena plná 

citace nebo odkaz na tyto normy s případnými doplňky, přičemž odkaz na konkrétní část normy, která 

byla použita při formulování textu, je uvedena u příslušného odstavce. Pokud takové normy neexistují 

nebo určitá ustanovení norem nelze pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem použít, je ve 

shodě s ustanovením §20 odst. 2 NV uveden postup podrobně.  

 

Metodika měření a hodnocení obsažená v MN je v souladu s požadavky § 20 odst. 1 a 2 NV na 

přesnost a reprodukovatelnost získaných výsledků. Výsledky měření získané postupem podle MN se 

tak považují pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem za prokazatelné.  

V souladu s § 20 odst. 2 NV metodický návod nevylučuje použití řádně zdůvodněných přesnějších 

metod měření a hodnocení. 

MN se nevztahuje na trvalý monitoring hluku a není určen pro účely strategického hlukového 

mapování. 

Způsob měření a hodnocení hluku z leteckého provozu je obsažen v samostatném metodickém 

návodu. 

 

Náležitosti výpočtových akustických studií a jejich hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před 

hlukem jsou obsaženy v novelizovaném metodickém opatření, které je uvedeno v příloze G 

metodického návodu.  
 

Poznámky k některým ustanovením MN 

1. Souběžné měření (MN, str.7) 

V chráněném venkovním prostoru stavby se při souběžném měření zjišťují hodnoty určujících 

ukazatelů hluku z následujících důvodů: 

· slouží k popisu hluku zdroje; 

· slouží jako podklad k rozhodování o povinné osobě v případě hluku z pozemní dopravy – 

pokud před fasádou nejsou HL překračovány, avšak v chráněné místnosti ano, pak je 

odpovědnost na vlastníku objektu a nikoli na provozovateli dopravního zdroje hluku; 



33 

 

· umožňují zjistit hodnotu určujícího ukazatele hluku v chráněném vnitřním prostoru z hodnot 

naměřených před fasádou v době, kdy je chráněný vnitřní prostor stavby nepřístupný (např. 

v noční době). 

Z těchto důvodů je třeba měřit ve venkovním prostoru nejexponovanější fasády posuzované místnosti, 
i v případě, že pro ni není chráněný venkovní prostor stavby definován. 

 

2. Hluk z dopravy – přepočet na RPDI (MN, str.19) 

Pojmem „drážní vozidlo“ se rozumí i celá vlaková souprava. 

Tiskové chyby MN 
 

1. Str. 4  

ČSN ISO 1996-1:2016, Akustika – Popis a měření hluku prostředí. Část 1: Základní veličiny a postupy 
pro hodnocení; správné číslo normy je ČSN ISO 1996-1:2017 

2. Příloha C Měření a hodnocení vysoce impulsního hluku střelby 

Rovnice uvedená v bodě 15 má správně znít:  

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-=

0

AE,Aeq lg10
T

T
LL T  
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V. Metodický návod Ministerstva zdravotnictví pro měření a 
hodnocení hluku v mimopracovním prostředí 

 

 

Publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 11, ročník 2017 
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