
 

   

Nařízení vlády 272/2011 Sb. - § 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,8 h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1 h). 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,16 h) a celou 

noční dobu (LAeq,8 h).  

2) Určujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní hladina 

akustického tlaku C LCeq,T a současně průměrná hladina expozice zvuku C LCE 

jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 

nejhlučnějších hodin (LCeq,8 h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1 h). 

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,16 h pro denní dobu a LAeq,8 h 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 za-chování směrového nebo výškového vedení 

pozemní komunikace nebo dráhy, 

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.  

7) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického 

impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8 h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1 h 

se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq, T se vypočte způsobem 

upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  

8) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje 

na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A LAeq,16 h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A LAeq,8 h se rovná 50 dB.  

9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 

LAeq, s, se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

A LAeq, T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 

k tomuto nařízení. 

 

Příloha č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. část A 

Korekce pro stanovení limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a 
v chráněném venkovním prostoru 

Část A 

Tabulka č. 1 

 
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 hluk z dopravy na tramvajových 
a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy. 
 

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

 

 

 

 



 

   

Tabulka č. 2 

 
 

 


