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1 VŠOBECNÁ ČÁST 
1.1 Předmět zkoušky 
Posouzení hladiny hluku šířící se ze železniční dopravy po trati č. 011 (Česká Třebová – Praha 
Libeň a zpět) do lokality „Kounická“. Měření bude sloužit jako podklad pro studii k využití území. 
 
1.2 Metodický předpis 
 

1.2.1 Standardy 
- ČSN ISO 1996-1  Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní 

veličiny a postupy pro hodnocení 
- ČSN ISO 1996-2  Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku 

prostředí 
- ČSN ISO 9613-1  Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet 

pohlcování zvuku v atmosféře 
- ČSN ISO 9613-2  Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 2: Obecná 

metoda výpočtu 
- ČSN EN 12354-3 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 

stavebních prvků – Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu prostoru 
- RMR-SRM II-1996 

 
1.2.2 Pomocné standardy 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

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

ve znění pozdějších předpisů 
 
1.3 Strategie zkoušky 
K úplnému zmapování hlukových poměrů v dané lokalitě bylo zvoleno kalibrační měření průjezdu 
jednotlivých typů sestav osobních vlaků i nákladního vlaku s nákladem. Měřicí bod byl umístěn 
zhruba uprostřed území vedle veřejné komunikace, která tímto územím prochází. Bylo to ve 
vzdálenosti 224,0 (± 0.1) m od osy krajní koleje železniční trati. 
Naměřené hodnoty byly dále použity pro vytvoření matematického modelu hlukové zátěže v dané 
lokalitě v programu IMMI 2017 firmy Wölfel. 
 
1.4 Podmínky v době měření 
Měření proběhlo od 15:30 do 16:00 dne 4.5.2017. Železniční trať plně průjezdná, bez výluk. 
 
 

Datum a čas Teplota 
vzduchu 

Vlhkost 
vzduchu 

Tlak 
vzduchu Oblačnost Vítr Vozovka 

2017-05-04 10 °C 58 % 1024 hPa jasno do 0.4 m/s 
(nárazově) - 

Tabulka 1: Klimatické podmínky v době měření 
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1.5 Použitá měřící zařízení a software 
 

Název a typ 
(včetně softwarového vybavení) Výrobní číslo Platnost  

ověření  
Číslo ověřovacího 

listu  
Modulový analyzátor Brüel & Kjaer typ 2250 3002840 12.2018 8012-OL-10594-16 

Měřicí mikrofon Brüel & Kjaer typ 4189 2846623 12.2018 8012-OL-10595-16 

Akustický kalibrátor Brüel & Kjaer typ 4231 1761393 12.2018 8012-KL-10598-16 

Anemometr AM 4203 L385340 3.2023 ANM-130038 

Laserový dálkoměr Leica 311240391 10.2021 - 
Tabulka 2: Měřicí zařízení a software 

 
Metrologická správnost a návaznost je doložena příslušnou dokumentací v archívu laboratoře 
a může být na žádost předložena. Provozní kalibrace zvukoměrné techniky byla provedena před 
a po měření. 
Výsledky měření platí pouze pro dané místo, podmínky a čas měření, které jsou uvedeny v tomto 
protokolu o měření. Hodnoty byly naměřeny hlukovým analyzátorem Brüel & Kjaer 2270. Měřicí 
přístroj byl nastaven do režimu „Záznam“ s periodou ukládání 1 sekunda, vč. záznamu zvuku.  
Naměřené hodnoty byly uloženy do paměti měřicího přístroje. Jednotlivé hlukové události byly 
označovány a nesouvisející hluk s měřeným hlukem (hovor lidí, štěkot psů, atd.) byl vyloučen 
při zpracování na počítači programem Brüel & Kjaer  „Evaluátor“ typ 7820. 
 
Výpočty hluku byly provedeny v programu IMMI 2017 firmy Wölfel. 
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1.6 Dokumentace 

 
Obrázek 1: Posuzovaná lokalita a železniční trať 

 
 
 
 
 

  

Železniční trať 

Lokalita určená 
k zástavbě 
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2 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 
2.1 Kalibrační bod A  
Popis místa měření 
- umístění mikrofonu: 4,0 (± 0,1) m od komunikace v zájmovém území – viz fotodokumentace, ve 

vzdálenosti 224,0 (± 0,1) m od osy krajní koleje železniční trati. Ve výšce   
4,0 (± 0,1) m nad terénem, osa mikrofonu směrována kolmo proti železniční 
trati. 

 
Charakteristika zdroje hluku – vybrané typické soupravy 
- osobní vlak (lokomotiva + osobní vagony) 
- elefant souprava 
- nákladní vlak (lokomotiva + nákladní vagony) 
 
Fyzikální charakter hluku 
- proměnný hluk v proměnném pozadí 
Výsledky měření  

Druh vlaku Směr 
Počet 

lokomotiv a 
vagonů 

Začátek 
měření 

Délka 
přejezdu LAeq,T 

(hh:mm:ss) dB 

Nákladní vlak Praha 
1 lokomotiva 

6x osobní 
vagon 

04.05.2017 
15:31:48 0:02:01 56,7 

Osobní vlak Praha 
1 lokomotiva 

6 osobní 
vagony 

04.05.2017 
15:35:35 0:01:47 53,3 

Osobní vlak Nymburk 
1 lokomotiva 
12 osobních 

vagony 

04.05.2017 
15:38:41 0:01:59 59,3 

Osobní vlak Praha 
1 lokomotiva 
5 osobních 

vagony 

04.05.2017 
15:39:20 0:00:49 59,7 

Osobní vlak Nymburk elefant 04.05.2017 
15:41:12 0:00:48 55,4 

Osobní vlak Nymburk 
1 lokomotiva 

2 osobní 
vagony 

04.05.2017 
15:46:23 0:00:57 52,8 

Osobní vlak Praha 
1 lokomotiva 

11 osobní 
vagony 

04.05.2017 
15:49:23 0:01:18 52,8 

Osobní vlak Praha elefant 04.05.2017 
15:51:20 0:01:38 53,9 

Osobní vlak Nymburk elefant 04.05.2017 
15:53:29 0:00:39 54,8 

Průměrný osobní vlak 
zastavující v Českém Brodě - - - 0:01:16 53,5 

Průměrný osobní vlak 
projíždějící Českým Brodem - - - 0:01:24 59,4 

Tabulka 3: Výsledky měření (kalibrační bod A) 
Pro projíždějící a zastavující vlaky byla logaritmickým průměrem stanovena průměrná hodnota 
LAeq,T. 
Poznámka: naměřené hodnoty jsou uvažovány BEZ výstražného houkání.   



 

 
 

www.akustikad.com 

Zkušební laboratoř Studio D – akustika 
Zkušební laboratoř č. 1145 akreditovaná ČIA podle 
normy ČSN EN ISO/IEC 17025 

 

 
U Sirkárny 467/2a 
370 04 České Budějovice 

 

Protokol o zkoušce č. L163/17012255.B – pracovní verze 
 

Strana 8 z celkových 44 stran  

2.2  Schéma měření 
 

 
Obrázek 2: Schéma měření (z www.mapy.cz) 

 
 
 

 
Obrázek 3: Schéma měření (z letecké mapy z www.mapy.cz) 
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2.3 Fotodokumentace 
 

 
Obrázek 4: Měřicí bod A 
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Obrázek 5: Přejezd vlaku 

 

 
2.4 Nejistota měření 
Celková nejistota měření ve venkovním prostoru byla stanovena kvalifikovaným odhadem:  
   = 2.0 dB. (celková nejistota měření   = 2.0 dB je parametr, který rozšiřuje naměřenou hodnotu 
na oblast, v níž se nachází s 95 % pravděpodobností správná hodnota). 
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3 VÝSLEDKOVÁ ČÁST – MATEMATICKÝ MODEL 

3.1 Kalibrace matematického modelu 
Na základě výše uvedeného měření hladin hluku (viz kapitola 2. Výsledková část) byly 
kalibrovány hlukové mapy z železniční dopravy. 
 
Přesnost matematického modelu: 
 

Označení bodu 
Naměřená 
hodnota 

LAeq,T [dB] 

Nakalibrovaná 
hodnota 

LAeq,T [dB] 

Rozdíl 
[dB] 

Nákladní vlak 56,7 56,8 +0,1 
Průměrný osobní vlak  

zastavující v Českém Brodě 53,5 53,9 +0,4 

Průměrný osobní vlak  
projíždějící Českým Brodem 59,4 59,7 +0,3 

Tabulka 4: Porovnání hodnot v kalibračním bodě 
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3.2 Hluk ze železniční dopravy – současný stav 
 

Vstupní data pro výpočet hluku ze železniční dopravy jsou na základě jízdního řádu a grafikonu 
SŽDC platné od 3.4.2017. 

 

 
Obrázek 6: Grafikon L501 
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Číslo trati 011 – Česká Třebová – Praha Libeň 

 6 – 22 hod 
Počet vlaků 

22 – 6 hod 
Počet vlaků 

Nákladní vlaky 32 37 
Průměrný osobní vlak 

zastavující v Českém Brodě 109 18 

Průměrný osobní vlak 
projíždějící Českým Brodem 179 17 

 
Data k železnici uvažovaná ve výpočtu: 
- uvažované brzdy-špalíkové brzdy (= méně příznivá varianta oproti kotoučovým brzdám) 
- u vlaků je uvažováno s rychlostí 100 km/hod pro projíždějící vlaky, 45 km/hod pro vlaky 

zastavující v Českém Brodě a nákladní vlaky 
 

 
Obrázek 7: Mapa posuzovaného úseku trati 

 
 
 
 

 
 
 
 

Posuzovaný úsek trati 
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Obrázek 8: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem       

Hluková mapa 6 – 22 hodin 
LAeq,16h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod 

Nadlimitní území 

Ochranné pásmo 
železnice 

Posuzovaná lokalita 
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Obrázek 9: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem     

Hluková mapa 22 – 6 hodin 
LAeq,8h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod 
 

Nadlimitní území 

Ochranné pásmo 
železnice 

Posuzovaná lokalita 
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Vyhodnocení současného stavu: 
Na obrázcích č. 8 a č. 9 je pomocí izofon znázorněné šíření hluku v posuzované lokalitě. 
Plánované rodinné domy, které se nachází v oblasti izofon (méně jak 55 dB v době denní a 
zároveň méně jak 50 dB v době noční) jsou vyhovující dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Plánované rodinné domy v nevyhovující oblasti je nutno posoudit 
individuálně (dle konkrétního tvaru RD, orientace místností a především aktuální 
zastavěnosti posuzované lokality). Při individuálním posouzení bude stanoveno, zda je RD 
vyhovující či ne (to ovlivní aktuální zastavěnost území) a navrhnou se případná opatření 
(obvodový plášť, větrání atd). 
 
3.3 Hluk ze železniční dopravy – po realizaci protihlukové stěny 
 

Pro zlepšení hlukových poměrů v posuzované oblasti jsou navrženy protihlukové stěny viz varianty 
níže. Navržená protihluková stěna se nachází viz obrázek č. 11. 
Protihluková stěna se skládá ze stěnového panelu, sloupků a základů. Stěnové panely jsou 
standardně vyráběny v tl. 110 – 130 mm o plošné hmotnosti 275 – 350 kg/m2.  
Např. protihlukové stěny Faseton (http://www.rieder.cz/produkty/protihlukove-steny-faseton/ ) 
 

 
Obrázek 10: Ilustrační fotografie protihlukové stěny 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rieder.cz/produkty/protihlukove-steny-faseton/
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Výpočet po realizaci protihlukových úprav je proveden ve 4 m a 6 m nad terénem (výpočty 
jsou provedeny jak za stávajícího stavu, tak po realizaci plánované zástavby – při plné 
zastavěnosti).  
 

 
Obrázek 11: Umístění protihlukové stěny 

 
 

Protihluková 
stěna výšky 3 m 
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Obrázek 12: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem       

Hluková mapa 6 – 22 hodin 
LAeq,16h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových opatření 

 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 13: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem 

Hluková mapa 22 – 6 hodin 
LAeq,8h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových opatření 

 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 14: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem s plánovanou výstavbou        

Hluková mapa 6 – 22 hodin 
LAeq,16h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových opatření  
s pravděpodobným umístěním RD 

 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 15: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem s plánovanou výstavbou 

Hluková mapa 22 – 6 hodin 
LAeq,8h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových opatření  
s pravděpodobným umístěním RD 

 
 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 16: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 6 m nad terénem s plánovanou výstavbou 

Hluková mapa 6 – 22 hodin 
LAeq,16h /dB/ 
Izofony ve výšce 6 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových opatření  
s pravděpodobným umístěním RD 

 
 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 17: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 6 m nad terénem s plánovanou výstavbou 

Hluková mapa 22 – 6 hodin 
LAeq,8h /dB/ 
Izofony ve výšce 6 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových opatření  
s pravděpodobným umístěním RD 

 
 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Vyhodnocení stavu po provedení protihlukové stěny: 
Na obrázcích č. 12 až č. 17 je znázorněno šíření hluku v dané lokalitě po realizaci 
protihlukové stěny výšky 3 m (stěna je v jihozápadním roku lokality přerušena probíhající 
komunikací). Na obrázcích je rovněž vidět ochranné pásmo železnice, kde je dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů limit LAeq,16h = 60 dB a LAeq,8h = 55 dB. 
Rodinné domy, které se nachází v oblasti izofon, méně jak 60 dB v době denní a méně jak 55 
dB v době noční v ochranném pásmu železnice, a zároveň méně jak 55 dB v době denní a 
méně jak 50 dB v době noční mimo ochranné pásmo železnice, jsou vyhovující dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plánované rodinné domy v nevyhovující 
oblasti je nutno posoudit individuálně (dle konkrétního tvaru RD, orientace místností a 
především aktuální zastavěnosti posuzované lokality). Při individuálním posouzení bude 
stanoveno, zda je RD vyhovující či ne (to ovlivní aktuální zastavěnost území) a navrhnou se 
případná opatření (obvodový plášť, větrání atd). 
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3.4 Hluk ze železniční dopravy – po realizaci protihlukové stěny a protihlukového valu 
klasického 
Protihlukový val – klasický – výška 3,8 m, zakládací šířka cca 10 m  

 
Obrázek 18: Schéma navržených valů – klasický výšky 3,8 m a zpevněný výšky 3,2 m 

 

 
Obrázek 19: Umístění protihlukové stěny 

Protihluková 
stěna výšky 3 m 

Protihlukový val klasický 
výšky 3,8 m 

Klasický 
protihlukový val 



 

 
 

www.akustikad.com 

Zkušební laboratoř Studio D – akustika 
Zkušební laboratoř č. 1145 akreditovaná ČIA podle 
normy ČSN EN ISO/IEC 17025 

 

 
U Sirkárny 467/2a 
370 04 České Budějovice 

 

Protokol o zkoušce č. L163/17012255.B – pracovní verze 
 

Strana 26 z celkových 44 stran  

 
Obrázek 20: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem       

Hluková mapa 6 – 22 hodin 
LAeq,16h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav 
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Obrázek 21: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem 

Hluková mapa 22 – 6 hodin 
LAeq,8h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav 

 
 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 22: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem s plánovanou výstavbou        

Hluková mapa 6 – 22 hodin 
LAeq,16h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav  
s pravděpodobným umístěním RD 

 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 23: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem s plánovanou výstavbou 

Hluková mapa 22 – 6 hodin 
LAeq,8h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav  
s pravděpodobným umístěním RD 

 
 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 24: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 6 m nad terénem s plánovanou výstavbou 

Hluková mapa 6 – 22 hodin 
LAeq,16h /dB/ 
Izofony ve výšce 6 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav  
s pravděpodobným umístěním RD 

 
 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 



 

 
 

www.akustikad.com 

Zkušební laboratoř Studio D – akustika 
Zkušební laboratoř č. 1145 akreditovaná ČIA podle 
normy ČSN EN ISO/IEC 17025 

 

 
U Sirkárny 467/2a 
370 04 České Budějovice 

 

Protokol o zkoušce č. L163/17012255.B – pracovní verze 
 

Strana 31 z celkových 44 stran  

 
Obrázek 25: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 6 m nad terénem s plánovanou výstavbou 

Hluková mapa 22 – 6 hodin 
LAeq,8h /dB/ 
Izofony ve výšce 6 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav  
s pravděpodobným umístěním RD 

 
 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Vyhodnocení stavu po provedení protihlukové stěny a klasického (nezpevněného) 
protihlukového valu: 
Na obrázcích č. 19 až č. 24 je znázorněno šíření hluku v dané lokalitě po realizaci 
protihlukové stěny výšky 3 m a klasického (nezpevněného) valu výšky 3,8 m na západní straně 
posuzované lokality. Na obrázcích je rovněž vidět ochranné pásmo železnice, kde je dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů limit LAeq,16h = 60 dB a 
LAeq,8h = 55 dB. Rodinné domy, které se nachází v oblasti izofon, méně jak 60 dB v době denní 
a méně jak 55 dB v době noční v ochranném pásmu železnice, a zároveň méně jak 55 dB 
v době denní a méně jak 50 dB v době noční mimo ochranné pásmo železnice, jsou vyhovující 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plánované rodinné domy 
v nevyhovující oblasti je nutno posoudit individuálně (dle konkrétního tvaru RD, orientace 
místností a především aktuální zastavěnosti posuzované lokality). Při individuálním posouzení 
bude stanoveno, zda je RD vyhovující či ne (to ovlivní aktuální zastavěnost území) a navrhnou 
se případná opatření (obvodový plášť, větrání atd). 
 
3.5 Hluk ze železniční dopravy – po realizaci protihlukové stěny a protihlukového valu 

zpevněného 
a) Protihlukový val – zpevněný – výška 3,2 m, zakládací šířka cca 10 m  

 
Obrázek 26: Schéma navržených valů – klasický výšky 3,8 m a zpevněný výšky 3,2 m 

 
 

Zpevněný 
protihlukový val 
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Obrázek 27: Umístění protihlukové stěny 

Protihluková 
stěna výšky 3 m 

Protihlukový val zpevněný 
výšky 3,2 m 
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Obrázek 28: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem       

Hluková mapa 6 – 22 hodin 
LAeq,16h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav 
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Obrázek 29: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem 

Hluková mapa 22 – 6 hodin 
LAeq,8h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav 

 
 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 30: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 4 m nad terénem s plánovanou výstavbou        

Hluková mapa 6 – 22 hodin 
LAeq,16h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav  
s pravděpodobným umístěním RD 

 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 31: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 4 m nad terénem s plánovanou výstavbou 

Hluková mapa 22 – 6 hodin 
LAeq,8h /dB/ 
Izofony ve výšce 4 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav  
s pravděpodobným umístěním RD 

 
 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 32: Hluková mapa 6-22 hodin ve výšce 6 m nad terénem s plánovanou výstavbou 

Hluková mapa 6 – 22 hodin 
LAeq,16h /dB/ 
Izofony ve výšce 6 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav  
s pravděpodobným umístěním RD 

 
 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Obrázek 33: Hluková mapa 22-6 hodin ve výšce 6 m nad terénem s plánovanou výstavbou 

Hluková mapa 22 – 6 hodin 
LAeq,8h /dB/ 
Izofony ve výšce 6 m nad terénem. 

  

Železniční doprava Český Brod  
po realizaci protihlukových úprav  
s pravděpodobným umístěním RD 

 
 

Ochranné pásmo 
železnice 

Nadlimitní území 
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Vyhodnocení stavu po provedení protihlukové stěny a zpevněného protihlukového valu: 
Na obrázcích č. 26 až č. 31 je znázorněno šíření hluku v dané lokalitě po realizaci 
protihlukové stěny výšky 3 m a zpevněného valu výšky 3,2 m na západní straně posuzované 
lokality. Na obrázcích je rovněž vidět ochranné pásmo železnice, kde je dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů limit LAeq,16h = 60 dB a LAeq,8h = 55 dB. Rodinné 
domy, které se nachází v oblasti izofon, méně jak 60 dB v době denní a méně jak 55 dB v době 
noční v ochranném pásmu železnice, a zároveň méně jak 55 dB v době denní a méně jak 50 dB 
v době noční mimo ochranné pásmo železnice, jsou vyhovující dle nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plánované rodinné domy v nevyhovující oblasti je nutno 
posoudit individuálně (dle konkrétního tvaru RD, orientace místností a především aktuální 
zastavěnosti posuzované lokality). Při individuálním posouzení bude stanoveno, zda je RD 
vyhovující či ne (to ovlivní aktuální zastavěnost území) a navrhnou se případná opatření 
(obvodový plášť, větrání atd). 
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4 INTERPRETACE 
4.1 Právní úprava 
 

4.1.1 Požadavky ČSN 73 0532 – Posuzování neprůzvučnosti obvodových plášťů 
Vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů budov, určené podle ČSN 
EN ISO 717-1 z třetinooktávových hodnot veličin změřených podle ČSN EN ISO 16283 - 3, nesmí 
být nižší než požadavky stanovené v tabulce 2. Při kontrole v budovách se měřením posuzují prvky 
obvodového pláště podle veličin R’45,w , R’tr,s,w , R’rt,s,w  nebo obvodový plášť jako celek podle 
veličin Dls,2m,nT,w , Dtr,2m,nT,w, Drt,2m,nT,w a to v závislosti na venkovním hluku, vyjádřeném 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A ve vzdálenosti 2 m před fasádou, LAeq,2m. 
Hodnoty požadované zvukové izolace obvodového pláště v tabulce 2 se vždy vztahují k horní 
hranici příslušného rozmezí hladin akustického tlaku 2 m před fasádou. Přípustná je lineární 
interpolace požadavků podle skutečné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.  

Tabulka 2 – Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov 

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R’w *) nebo D nT,w *), dB 

Druh chráněného vnitřního prostoru 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06:00 h – 22:00 h 
ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m , dB **) 

 50 > 50 
 55  

> 55 
 60 

> 60 
 65 

> 65 
 70 

> 70 
 75 

> 75 
 80 

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách 
(koleje, internáty apod.) 30 30 30 33 38 43 48 

Pokoje v hotelech a penzionech 30 30 30 30 33 38 43 

Nemocniční pokoje 30 30 30 33 38 43 (48) 

Druh chráněného vnitřního prostoru 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční době 22:00 h – 06:00 h 
ve vzdálenosti 2 m před fasádou LA,,eq,2m , dB **) 

 40 > 40 
 45  

> 45 
 50 

> 50 
 55 

> 55 
 60 

> 60 
 65 

> 65 
 70 

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách 
(koleje, internáty apod.) 30 30 30 33 38 43 48 

Pokoje v hotelech a penzionech 30 30 30 30 33 38 43 

Nemocniční pokoje 30 30 33 38 43 48 (53) 

*) Jednočíselné vážené veličiny podle ČSN EN ISO 717-1, stanovené z veličin v třetinooktávových 
pásmech definovaných v ČSN EN ISO 16283-3. 
**) Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím k 10.4.1  
ČSN EN ISO 16283-3, zaokrouhlená na celé číslo. 

 
Jestliže plocha oken zaujímá větší plochu než 50 % celkové plochy obvodové konstrukce 
v místnosti, je minimální požadavek na váženou neprůzvučnost okna Rw stanoven hodnotou 
uvedenou v tabulce. 
 
  
Jestliže plocha oken představuje 35 % až 50 % celkové plochy obvodové konstrukce v místnosti, je 
minimální požadavek na váženou neprůzvučnost okna Rw o 3 dB nižší, než hodnota uvedená 
v tabulce. 
Pro okna zaujímající menší plochu než 35 % celkové plochy obvodové konstrukce v místnosti je 
požadavek na váženou neprůzvučnost o 5 dB nižší, než hodnota uvedená v tabulce. 
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Snížené požadavky na neprůzvučnost oken vyplývající z výše uvedených podílů plochy okna na 
celé ploše obvodové konstrukce v místnosti se uplatňují jen tehdy, jestliže hodnota jednočíselné 
veličiny neprůzvučnosti plné části obvodového pláště je nejméně o 10 dB vyšší, než hodnota vážené 
neprůzvučnosti okna. 
 
4.1.2 Hlukové poměry 
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - § 30 odst. 3 
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány 
k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských 
pozemků32b a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí 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 vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti77 ve stavbách 
zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách 
a obytné místnosti77 ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání 
pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího 
s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Co se 
považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis 
32b) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 
77) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technický požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., Vyhláška 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 26/1999 Sb. 
hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů - § 2 písm. s) 
Prostorem významným z hlediska pronikání hluku 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.  
 
Aby byly splněny požadavky Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, bude nutné dodržet následující: 

- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T  ve venkovním prostoru 
v chráněné zóně pro hluk ze železnice 

Způsob využití území LAeq,T /dB/ 
v době 6 - 22 hod 

LAeq,T /dB/ 
v době 22 - 6 hod 

Chráněná zóna 55 50 
Ochranné pásmo dráhy (60 m) 60 55 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku se pro hluk z dopravy na veřejných 
komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu stanoví pro celou denní a noční 
dobu. Pro účely územního plánování se vyjadřuje 24-hodinovou dlouhodobou ekvivalentní 
hladinou  Ldvn a noční dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ln. 
Nejvyšší přípustné dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn  a Ln se číselně rovnají nejvyšším 
přípustným ekvivalentním hladinám akustického tlaku LAeq T pro denní a noční dobu. 

 
 
 
 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mrvhawtioa
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mrvhawtioa
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mrvhawtioa
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4.2 Vyhodnocení 
 

4.2.1 Vyhodnocení stávajícího stavu 
Na obrázcích č. 8 a č. 9 je pomocí izofon znázorněné šíření hluku v posuzované lokalitě. 
Plánované rodinné domy, které se nachází v oblasti izofon (méně jak 55 dB v době denní a 
zároveň méně jak 50 dB v době noční) jsou vyhovující dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Plánované rodinné domy v nevyhovující oblasti je nutno posoudit 
individuálně (dle konkrétního tvaru RD, orientace místností a především aktuální 
zastavěnosti posuzované lokality). Při individuálním posouzení bude stanoveno, zda je RD 
vyhovující či ne (to ovlivní aktuální zastavěnost území) a navrhnou se případná opatření 
(obvodový plášť, větrání atd.). 
 
4.2.2 Vyhodnocení po realizaci protihlukové stěny 
Na obrázcích č. 12 a č. 17 je znázorněno šíření hluku v dané lokalitě po realizaci protihlukové 
stěny výšky 3 m (stěna je v jihozápadním roku lokality přerušena probíhající komunikací). 
Na obrázcích je rovněž vidět ochranné pásmo železnice, kde je dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů limit LAeq,16h = 60 dB a LAeq,8h = 55 dB. Rodinné 
domy, které se nachází v oblasti izofon, méně jak 60 dB v době denní a méně jak 55 dB v době 
noční v ochranném pásmu železnice, a zároveň méně jak 55 dB v době denní a méně jak 50 dB 
v době noční mimo ochranné pásmo železnice, jsou vyhovující dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plánované rodinné domy v nevyhovující oblasti 
je nutno posoudit individuálně (dle konkrétního tvaru RD, orientace místností a především 
aktuální zastavěnosti posuzované lokality). Při individuálním posouzení bude stanoveno, zda 
je RD vyhovující či ne (to ovlivní aktuální zastavěnost území) a navrhnou se případná 
opatření (obvodový plášť, větrání atd). 
 
4.2.3 Vyhodnocení po realizaci protihlukové stěny a klasického protihlukového valu 
Na obrázcích č. 19 až č. 24 je znázorněno šíření hluku v dané lokalitě po realizaci 
protihlukové stěny výšky 3 m a klasického (nezpevněného) valu výšky 3,8 m na západní straně 
posuzované lokality. Na obrázcích je rovněž vidět ochranné pásmo železnice, kde je dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů limit LAeq,16h = 60 dB a 
LAeq,8h = 55 dB. Rodinné domy, které se nachází v oblasti izofon, méně jak 60 dB v době denní 
a méně jak 55 dB v době noční v ochranném pásmu železnice, a zároveň méně jak 55 dB 
v době denní a méně jak 50 dB v době noční mimo ochranné pásmo železnice, jsou vyhovující 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plánované rodinné domy 
v nevyhovující oblasti je nutno posoudit individuálně (dle konkrétního tvaru RD, orientace 
místností a především aktuální zastavěnosti posuzované lokality). Při individuálním posouzení 
bude stanoveno, zda je RD vyhovující či ne (to ovlivní aktuální zastavěnost území) a navrhnou 
se případná opatření (obvodový plášť, větrání atd). 
 
4.2.4 Vyhodnocení po realizaci protihlukové stěny a zpevněného protihlukového valu 
Na obrázcích č. 26 až č. 31 je znázorněno šíření hluku v dané lokalitě po realizaci 
protihlukové stěny výšky 3 m a zpevněného valu výšky 3,2 m na západní straně posuzované 
lokality. Na obrázcích je rovněž vidět ochranné pásmo železnice, kde je dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů limit LAeq,16h = 60 dB a LAeq,8h = 55 dB. Rodinné 
domy, které se nachází v oblasti izofon, méně jak 60 dB v době denní a méně jak 55 dB v době 
noční v ochranném pásmu železnice, a zároveň méně jak 55 dB v době denní a méně jak 50 dB 
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v době noční mimo ochranné pásmo železnice, jsou vyhovující dle nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plánované rodinné domy v nevyhovující oblasti je nutno 
posoudit individuálně (dle konkrétního tvaru RD, orientace místností a především aktuální 
zastavěnosti posuzované lokality). Při individuálním posouzení bude stanoveno, zda je RD 
vyhovující či ne (to ovlivní aktuální zastavěnost území) a navrhnou se případná opatření 
(obvodový plášť, větrání atd). 
 
5 ZÁVĚR 
Tento protokol řeší jen hluk pronikající do vybraných bodů z vybraných zdrojů. Ostatní zdroje 
hluku tento protokol neřeší. 
 
Proti obsahu protokolu lze podat stížnost do šesti měsíců od jeho převzetí zákazníkem. 
Námitky a stížnosti se podávají písemně. 
 
Zkušebna je oprávněna užívat odkaz na dohodu o vzájemném uznávání zkoušek a logo ILAC MRA 
(International Laboratory Accreditation Cooperation - Mutal Recognition Arrangement – Dohoda o 
vzájemném uznávání – Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří). 
 
Razítko 
 
 
 
 
           
                                                                                        Ing. František Dolejší 
Dne 2017-11-29                                                               vedoucí laboratoře 
 
 
Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu těchto zkoušek. 
Bez písemného svolení laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. 
 
-------------------------------------------Konec protokolu o zkoušce------------------------------------------ 
 
























































